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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-10-06 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 § 143-150 samt § 154, Ragne Holmström, Carin 

Johnsson. 

Inbjuden Hans Pettersson § 143-146 samt § 154 

 

Valberedningen Britt-Inger Olsson § 143-147 samt § 154  

 

   

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

 

§ 144 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

 

§ 145 Valberedningen 
Britt-Inger Olsson gick igenom mandatperioderna för nuvarande styrelse. 

Britt-Inger och övriga i valberedningen kommer att börja sitt arbete med att fylla de platser 

som ska ersättas. 

      

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

 

§ 147 Inkomna skrivelser 
Kallelse kongressen 

Kongressen blir den 17-19 maj 2016. 

Motioner till kongressen från enskilda medlemmar ska ha inkommit till avdelningen senast 

den 16 november. 

Tas upp igen på nästa styrelse. 

 

§ 148 Utgående skrivelser. 
Inga utgående skrivelser. 

 

§ 149 Rapporter. 
KPR 

Nästa KPR blir den 14 oktober. 

AU 

Inget nytt 
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Äldre 

Kulturcafét på Björken som var planerat till den 22 september ställdes in. 

Nästa blir den 20 oktober. 

 

§ 150 Ekonomi 
Carin redogjorde för budgeten för tiden januari till 3 oktober. 

Röda Korset har firat 100-årsjubileum.  

Beslutade att uppvakta med en gåva om 2000:- till Röda Korsets flyktinghjälp. 

Beslutade att från årsskiftet byta bank från Nordea till Swedbank. 

Swedbank kan ta emot kontanter. 

 

§ 151 Cirklar 
Cirklar för hösten har börjat. 

Slöjd/knivar har nu fått lokal på Björken. Handarbete stickning träffas på lokalen på 

Drottninggatan. Lokal för vävstolar och träslöjd återstår att ordna. Per-Ulf har det under 

bevakning. 

De utbud av studiecirklar som finns i Aktivisten kan vara lite svårt att läsa på grund av liten 

text. Ska göras större för att sedan delas ut på medlemsträffar. 

    

§ 152 Resor 
Resan till Ajtté Fjäll och Samemuseum i Jokkmokk och Vuollerim 6000 var en mycket trevlig 

resa.  

Den 20 oktober soppteater i Luleå. 12 personer anmälda. 

Kulturresan till Stockholm den 16–18 oktober. 

Resa till IKEA 25 november samt Bjurårevyn den 30 januari.  

Resa till Kiruna är under planering. 

 

§ 153 Rekrytering/PR  
Har fått 90 nya medlemmar hittills i år. 

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

Anitha skickar ut inbjudan 

 

§ 154 Ordförandeträff Sunderbyn   
Hans Pettersson redovisade från distriktsordförandekonferens, gemensam för SPRF och 

SKPF, angående utredningsunderlag inför samgående. 

Representanter från avdelningarna, två från varje avdelning, inbjuds till en konferens den 12 

oktober för fortsatt diskussion kring utredningsunderlaget angående samgåendet. 

Per-Ulf och Mats deltar. 

 

§ 155 Medlemsmöte 
Till medlemsmötet den 8 oktober är vår förbundsordförande Jöran Rubensson inbjuden. 

 

§ 156 Årsmöte 2016 
Årsmötet planeras till den 25 februari klockan 14.00 

Per-Ulf bokar Björksalen samt matsalen på Björknässkolan. 
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§ 157 Lokaler 2016 
Å-center ska bokas för månadsträffar, matträffar och för kören. Sandenskolan bokas för 

gymnastiken. 

Ansökan ska lämnas till kommunen under oktober månad. 

 

§ 158 Styrelsesammanträden 2016 
Styrelsesammanträden planerades till tisdagarna 

12/1, 9/2, 8/3, 5/4, 10/5, 7/6, 9/8, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12. 

Månadsträffarna torsdagar samma vecka som sammanträdesdagarna. 

 

§ 159 Återrapportering 

Röda Korset 100 år 

Vid Röda Korsets 100-årsjubileum representerade Per-Ulf avdelningen. 

Han överlämnade en penninggåva om 2000:- till flyktinghjälpen. 

 

§ 160 Nya frågor. 
Funktionärslunchen 

Funktionärslunchen blir den 5 november.  

Cirkelledare, bakgruppen, valberedningen bl.a. kommer att inbjudas. 

Anmälan om deltagande senast den 27 oktober. 

Dialogmöte 

Kommunens kulturchef inbjuder till dialogmöte mellan kulturföreningar och kulturenheten 

den 2 november. 

Mats, Ulla och Ragne deltar. Ulla anmäler. 

  

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

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


