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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2016-05-10 kl. 13.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

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

Marie Flodström, Eila Hämäläinen, Lennart Larsson, Mona Ahlström. 

Ej närvarande: Bo Engström, Carin Johnsson, Ragne Holmström. 

 

   

   

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

 

§ 76 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

   

§ 77 Föregående protokoll 
Efter en ändring i § 73, medlemskap, justerades föregående sammanträdesprotokoll och lades 

till handlingarna. 

 

§ 78 Inkomna skrivelser 
Från Socialförvaltningen 

Inbjudan till kvalitetsdialog. 

Mats och Ulla kommer att delta. 

 

§ 79 Utgående skrivelser. 
Inga utgående skrivelser. 

 

§ 80 Rapporter. 
KPR 

Inför mötet samlades pensionärsföreningarna för att lämna in en gemensam skrivelse 

angående strategiska planen. 

Äldre 

Vid Kulturcafét på Björken den 19/4 stod Björn och Bosse för underhållningen.  

42 personer deltog 

Nästa Kulturcafé blir den 17/5. Även då kommer Björn och Bosse att stå för underhållningen.  

 

§ 81 Ekonomi 
Eftersom Carin inte kunde närvara redogjorde Per-Ulf för budgeten för tiden 1 januari--30 

april. 

Bra koll på ekonomin. Vi följer budgeten. 
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§ 82 Cirklar 
Träff för cirkelledare blir den 18 maj. 

 

§ 83 Resor 
Resan till Kiruna den 8/4-9/4 var en mycket trevlig resa. 

Den 18 maj resa till IKEA, nu 31 personer anmälda. 16 juni Gallejaure 29 personer anmälda.  

Den 8 augusti planeras resa till NOLIA i Piteå. 

Resa till Ullared planeras till den 14/9-16/9. Kostnad 4500:-.För att resan ska genomföras 

måste minst 30 personer delta. 

Resa till Uleåborg planeras till hösten, alternativt vårvintern 2017. 

 

§ 84 Rekrytering/PR  
Träff för nya medlemmar blir den 31 maj. Mona kommer att skicka ut inbjudan till de som 

blivit medlemmar 1 november till 30 april. 

Efter den 22 februari har vi fått 12 nya medlemmar. 

Cirkeln rekrytering/PR som rekryteringsgruppen har deltagit i är nu avslutad. 

 

§ 85 Rabattavtalet 
Rabattavtalet med företag här i Boden har kollats igenom och är nu klart för andra halvåret 

2016. Avtalet kommer att läggas in i Aktivisten.  

 

§ 86 Nationaldagen 
Vi bevakar om inbjudan att delta kommer. 

Mats kontaktperson i frågan. 

 

§ 87 Sommarlotteri 
Beslutade att beställa 200 Sverigelotter för att sälja under sommaren. 

Varje lott kostar 25 kronor och utbetalning av vinst sker genom ATG-ombuden. 

 

§ 88 Skördemarknaden 

Skördemarknaden blir den 26/8–28/8. 

Lokalen för att baka mjukkaka är bokad. Måste få personer som kan hjälpa till. 

Tas upp på månadsmötet den 12 maj. 

Ulla kontaktperson. 

 

§ 89 Träff med PRO 
Styrelsen för PRO har framfört att de vill ha ett gemensamt styrelsesammanträde med oss. 

Per-Ulf kommer att föreslå PRO att vi träffas i samband med vårt sammanträde den 7 juni. 

 

§ 90 Återrapportering 
Distriktets utbildning för säkerhetsombud 

Rapport från utbildningen lämnades. 

Ett USB-minne delades ut. 

Vid nästa styrelsesammanträde ska vi se vad det innehåller. 
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§ 91 Nya frågor. 
Försommarfesten 

Försommarfesten planeras till den 9 juni. Där kommer en 3-rätters meny att serveras. 

Björn och Bosse kommer att stå för underhållningen. 

Kostnad 200:- per person. 

Annons in 19 maj, anmälan senast 3 juni. 

 

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

  

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


