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PROTOKOLL 

 

fört vid SKPF/ SPRF avd. 220 styrelsesammanträde 2017-05-02 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Ulla Röding, Carin Johnsson, Ragne 

Holmström, Mona Ahlström, Eila Hämäläinen, Rose-Marie Flodström, Bo 

Engström § 77- del av § 90, Lennart Larsson, Hans B Nilsson § 77- § 83. 

 

 

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

 

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

 

§ 79 Justering av protokoll 
Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

 

§ 80 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 

§ 81 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser. 

 

§ 82 Rapporter 
KPR 

Mona lämnade en mycket utförlig rapport från KPR. 

Protokoll kommer.      

Äldre 

Vid kulturcafét den 18 april stod Björn och Bosse för underhållningen. 35 personer där. 

Nästa kulturcafé den 18 maj. Då underhållning av SPRF-kören. 

 

§ 83 Ekonomi 
Carin redogjorde för ekonomin. 

Ser bra ut. Ordning och reda. 

 

§ 84 Cirklar 
Cirklarna fortsätter som vanligt. 

Ragne ska försöka få en tid till för gymnastiken.  

Ragne återkommer i frågan på nästa styrelse. Ska också kontakta förbundet angående bidrag 

från MSB. 

Träff för cirkelledare planeras till början av juni. 
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§ 85 Resor 
Resan till Levi 6-7 april en mycket trevlig resa. 

Resa till IKEA den 17 maj. Enligt tidigare planering skulle avdelning 40 ordna resan ut på 

havet. Har nu meddelat att de inte ordnar resan. Vi har nu planerat resan till den 6 juli och 

bokat 45 platser. Per-Ulf sätter in annons. 

Vecka 31 planeras en resa till Nordkap.  

                               

§ 86 Rekrytering/PR 
Har nu 1236 medlemmar, fått 58 nya hittills i år. 

Till träffen för nya medlemmar den 11 maj har inbjudan skickats till 71 personer. 

  

§ 87 Vårfesten 
Vårfesten planeras till den 1 juni. Ragne kollar med Björn och Bosse samt med Ibrahim 

Nasrullayev om möjlighet att medverka. 

Styrelsen beslutade att begränsa antalet platser till 100. 

Annons in den 18 maj. 

 

§ 88 Nationaldagen 
Beslutade att, på grund av det låga intresset från medlemmarna, inte delta i firandet av 

nationaldagen detta år. 

 

§ 89 Återrapportering 
Distriktets årsmöte 

Rapport från distriktets årsmöte lämnades. 

Utbildning för ordföranden 

Ulla som har deltagit i förbundets utbildning för ordföranden lämnade en rapport från 

utbildningen. 

Bra utbildning, bra stämning. 

 

§ 90 Nya frågor 
Kultursommar i Boden 

Har fått erbjudande om att delta och marknadsföra vår verksamhet under kultursommar i 

Boden. Styrelsen diskuterade erbjudandet men beslutade att inte delta. 

Kläppenteatern 

Fått erbjudande att ordna någon aktivitet vid Kläppenteatern. 

Tas upp på nästa styrelse. 

IOP Ideburen offentligt partnerskap 

Fått förfrågan från kommunen om deltagande. 

Styrelsen föreslår att vi meddelar kommunen att vi är intresserade. 

Friskoteket 

Hälsoinspiratören Tina Persson kan bjudas in till någon medlemsträff. 
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Balansera mera 

Broschyr från socialstyrelsen. 

Ragne kollar vidare.     

            

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

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


