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PROTOKOLL 

 

fört vid SKPF/ SPRF avd. 220 styrelsesammanträde 2017-05-30 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Ulla Röding, Lisa Forslund, Carin Johnsson, Ragne Holmström, Mona 

Ahlström, Eila Hämäläinen, Rose-Marie Flodström, Bo Engström, Lennart 

Larsson, Hans B Nilsson 

Ej närvarande: Per-Ulf Sandström 

 

 

§ 92 Öppnande 
Vice ordförande Ulla Röding hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 93 Dagordning. 
Den föreslagna dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

 

§ 94 Justering av protokoll 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes av styrelsen. Kommer att lämnas till Per-Ulf 

för underskrift 

 

§ 95 Inkomna skrivelser 
Från kommunen 

Avslag på ansökan om hyresbidrag. 

Inbjudan om deltagande i fanborg på nationaldagen. 

Styrelsen har tidigare beslutat att vi inte ska delta. 

Från Norrbottens Media Distribution 

Norrbottens media har från 1 april övertagit postverksamheten från Boden mail. 

Från teater Bröt 

Sommarteater på Vassholmen 

 

§ 96 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser. 

 

§ 97 Rapporter 
KPR 

Nästa KPR blir den 7 juni      

Äldre 

Vid kulturcafét den 18 maj stod SPRF kören för underhållningen, vilket var mycket 

uppskattat. Alla var glada och mycket nöjda. 75 personer där. 

 

§ 98 Ekonomi 
Carin redogjorde för ekonomin, som ser bra ut. 

Redogörelsen läggs till handlingarna. 
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§ 99 Cirklar 
Träff för cirkelledare blir den 8 juni. 

Ragne gick igenom vilka cirklar han räknar med kommer att starta till hösten. 

       

§ 100 Resor 
Till IKEA-resan den 17 maj nu 47 anmälda. Resa ut på havet den 6 juli där Eila har bokat 45 

platser. Den 6 oktober Sy och hantverksmässa i Umeå. 

Resan till Nordkap blir inte av. 

                               

§ 101 Rekrytering/PR 
Den 1 maj 1235 medlemmar, fått 74 nya hittills i år. 

Vid träffen för nya medlemmar den 11 maj deltog 28 personer. En mycket trevlig och lättsam 

träff. 

Mona kommer att beställa etiketter för utskick av Aktivisten som ska göras den 30 juni. 

  

§ 102 Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen gicks igenom. 

Kommer att fyllas med mera innehåll vid senare tillfälle. 

 

§ 103 Skördemarknaden 
Skördemarknaden blir den 25-27 augusti. 

Där ska som vanligt bakas och säljas mjukkakor. 

En stor arbetsinsats krävs. Redan på torsdag den 24 ska det ställas iordning och även bakas. 

Ulla ansvarig. 

 

§ 104 Aktivitet vid Kläppenteatern 
Fått erbjudande om att ordna någon aktivitet vid Kläppenteatern i sommar. 

Styrelsen ställer sig positiv till att till exempel ordna en grillfest. 

Tas upp med Per-Ulf. 

 

§ 105 Aktivisten 
Beslutade att tycka upp 1300 ex. av Aktivisten. Utskick ska göras den 30 juni. 

 

§ 106 Annonsering till hösten 

Kommunen har annonserat om olika aktiviter bl.a. om Kulturcafé i Boden Extra. Denna 

annonsering kommer nu att avslutas. 

Styrelsen diskuterade hur få ut information om Kulturcafé i fortsättningen.  

Beslutade att först ta upp frågan i KPR 

 

§ 107 Återrapportering 
SKPF förbundets utbildning för sekreterare 

Mona och Lisa rapporterade från en bra och givande utbildning. 

SKPF distriktets utbildning för kassörer 

Carin rapporterade från utbildningen. Bra utbildning. 

Tycker att vi har bra redovisningssystem. 
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§ 108 Nya frågor 
Sommarteater 2017 

Avdelning 40 planerar en resa till sommarteater Bröt på Vassholmen i Kalix den 4 juli. 

Där inbjuds även medlemmar från vår avdelning att delta. 

       

§ 109 Avslutning. 
Ulla tackade för visat intresse önskade en trevlig sommar och avslutade sammanträdet. 

 

 

 

 

 

 

 Ulla Röding      Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


