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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-09-08 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Ulla Röding, Mats Hillergren, Anitha 

Törnblom, Rose-Marie Flodström, Eila Hämäläinen, Anita Lindgren, 

Gunnar Flodström, Ragne Holmström § 134- 142 

Ej närvarande: Carin Johnsson 

 

   

§ 128  Öppnande 

Ordförande Per-Ulf Sandström hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 129 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

      

§ 130 Föregående protokoll 
Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

 

§ 131 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser 

 

§ 132 Utgående skrivelser. 
Inga utgående skrivelser. 

 

§ 133 Rapporter. 
KPR 

Kommunen har tagit fram riktlinjer om trygghetsboende. Privat ska bygga. 

Beslutat att KPR ska gå under kommunstyrelsen. 

Kommunchefen skriver rapport en gång varje månad. Rapporten kommer Per-Ulf sedan att 

skicka ut till styrelsen. 

AU 

Inget nytt 

Äldre 

Ingegerd Antonsson vill veta om höstens aktiviteter på Björken bl.a. 

Mats och Ulla kontaktar henne. 

 

§ 134 Ekonomi 
Eftersom kassören ej kunde närvara redogjorde Per-Ulf för uppföljningen av budgeten för 

tiden 1 januari till 2 september.  

Ekonomin ser bra ut vi följer budgeten. 

Nettot efter skördefesten blev ca: 30000:- 
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135 Cirklar 
Cirklar för hösten har börjat komma igång. 

Ragne har, till Vuxenskolan, lämnat uppgifter på ett antal cirklar som har avslutats efter 

sommaren 

Per-Ulf har träffat fastighetschefen för att försöka hitta lokaler för slöjdverksamheten. 

    

§ 136 Resor 
15 september Ajtté Fjäll och Samemuseum i Jokkmokk, Vuollerim 6000. Nu 19 personer 

anmälda. 

Den 20 oktober planeras soppteater i Luleå. 30 biljetter är beställda. 

Kulturresan till Stockholm den 16–18 oktober 24 personer anmälda. 

Resa till IKEA 24 november samt Bjurårevyn den 16 januari.  

Resa till Kiruna är under planering. 

 

§ 137 Rekrytering/PR  
Har fått 81 nya medlemmar hittills i år. 

Av de 118 medlemmar som fanns på varningslistan har nu 27 betalat avgiften. 

Träff för nya medlemmar planeras till den 9 november klockan 13.00. 

 

§ 138 Modevisning 
Modevisning som var planerad till den 22 oktober kommer att ställas in. 

Vestmans Dam & Herr har inte möjlighet att ställa upp då. 

 

§ 139 Ordförandeträff Sunderbyn 
Distriktsordförandena för SPRF och SKPF har den 2-3 september varit inbjudna till konferens 

angående utredningsunderlag inför samgående. 

Hans Pettersson ska bjudas in till styrelsen den 6 oktober för att redogöra från konferensen. 

Distriktet kommer att ordna ordförandeträff i Sunderbyn den 12 oktober bl.a. angående 

utredningsunderlaget. Vi avvaktar program inför denna. 

  

§ 140 Återrapportering 

Skördefesten 

Skördefesten gick mycket bra, men det bör vara flera som kan hjälpa till vid baket. 

Gallerian 

Informationen om SPRF på Gallerian var ett bra initiativ, bra att synas.  

Fick bl.a. en medlem som var intresserad att delta i den uppsökande verksamheten. 

 

§ 141 Nya frågor. 
Gamla degblandaren 

Förslag att överlåta den gamla degblandaren till den person som i gengäld tillhandahåller ved 

till baket. 

Beslut enligt förslaget 

Flyktingar 

Förslag att vi som förening ger ett bidrag till människor på flykt. 

Beslut att skänka 5000:- till Rädda Barnen. 
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E-postlista medlemmar 

Hans Pettersson har E-post lista till ett antal medlemmar. Eftersom Mats nu ska skicka ut 

information önskar han få dessa adresser av honom 

Lisa kontaktar Hans för att få dessa överförda till Mats. 

Akivitet den 22 oktober 

Den 22 oktober skulle det enligt planeringen serveras palt. 

Eftersom det krockar med andra aktiviteter kommer det att ställas in. 

Pub-afton 

Höstens första pub-afton blir den 18 september. 

Ragne kommer att informera om detta vid surströmmingen. 

 

§ 142 Avslutning. 
Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


