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PROTOKOLL
fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2013-11 -12 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Hans Pettersson, Lisa Forslund, Ulla Röding,
Carin Johnson, Anita Lindgren, Åke Wasikkaoja t.o.m. § 133
Bert Selström, Ragne Holmström
Margaretha Björn, Rolf Strand, Gudrun Lund.
Roger Stenlund, Christer Henriksson, valberedningen §124-125
Siv Nilsson, besöksverksamheten, § 124-126

Adjungerad:
Ej närvarande:
Inbjuden:

§ 124

Öppnande

Ordförande Per-Ulf Sandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 125

Valberedningen

Roger Stenlund och Christer Henriksson från valberedningen ville diskutera de olika
uppdragen och var dessa ska väljas, årsmötet eller av styreslen.
Efter diskussion uppdrogs till valberedningen att ta fram personer till de olika uppdragen.

§ 126

Siv Nilsson

Berättade om besöksverksamheten som är ett samarbete med SPRF, Röda Korset, kyrkan och
kommunen.
Fått anslag av kommunen med 30000:-/år. ,ca 9000:- av det går till besöksverksamheten i
Harads.
Har nu 33 aktiva besökare, men det behövs flera. Tio personer väntar på att få besök.
Måste också ha någon som kan gå in i gruppen som frivilligledare och bemanna expeditionen.
Alla nya besökare får en utbildningsdag.
Siv med på någon månadsträff och berätta om verksamheten. Kanske också en besökare med.
Per-Ulf kollar om möjlighet för Siv att komma och berätta om verksamheten för politiker.
I ledningsgruppen sitter för SPRF Gudrun Lund.

§ 127

Dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 128

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll samt AU protokoll justerades och lades till handlingarna.
Kommer också att skickas till Sören för att läggas ut på hemsidan.

§ 129

Inkommande skrivelser

Från kommunen
Fått 5100:- från kommunen till höstens aktiviteter på Kultur caféet.
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§ 130

Utgående skrivelser.

STIM-fakturering
Har meddelat förbundet att vi bedrivit samma verksamhet som under 2012.
Vi ska alltså inte debiteras något.

§131

Rapporter.

Kassör
Vid styrelsen den 15 december kommer kostnadsersättningar att betalas ut till styrelsen.
Sången har fått 12000kronor till kläder. Får inte mer.
Carin gjorde en fin redovisning av budgeten.
Förbundsstyrelsen
Pengar avsätts för rekrytering. Rekrytering är det väsentliga nu.
Bert och May kommer att åka runt till distrikten för att bla. prata om rekrytering.
Har varit ett möte med styrelsen för SKPF.
Distriktet
En två-dagars styrelseutbildning tillsammans med Västerbotten blir på Medlefors
folkhögskola 14-15 november.
Kiruna får nya medlemmar men ingen som vill göra något för avdelningen där.
KPR
Bert har tagit upp frågan om ett trygghetsboende.
Beslutade att bilägga en enkät angående trygghetsboende i Aktivisten. Ska vara med en
beskrivning vad det är samt en intresseanmälan.
AU
Har haft sammanträde angående mässan Livet Leker.
Äldre.
Kultur Café blir den 19 november.
Eventuellt ett arrangemang i december.

§ 132

Cirklar

Träff för cirkelledare den 28 november klockan 13.00

§ 133

Resor.

Till teaterresan till Stockholm är nu 24 personer anmälda.
Resa till IKEA blir den 18 november, 60 personer anmälda nu samt flera på väntelista.

§ 134

Rekrytering/PR

Träff för de som blivit medlemmar under månaderna juni till oktober planeras
till den 3 december.

§ 135

Verksamhetsplan

Inget nytt nu
På nästa styrelse ska verksamhetsplanen för 2014 diskuteras.

§ 136

Bodenmodellen

Per-Ulf kommer att skicka ut underlag angående Bodenmodellen
Tas upp på nästa styrelse då slutligt beslut om Bodenmodellen ska tas.
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§ 137

Åter rapportering

Föreningslokal
Arbetet pågår med ny lokal.
Beräknas att den ska vara tillgänglig 1 april, 2014.
Per-Ulf säger upp våran nuvarande lokal.
Funktionärslunch
Vid funktionärslunchen den 6 november deltog 60 personer.
Mycket god mat serverades. Stort tack och beröm till kockarna.

§ 138

Nya frågor

Ekonomiutbildning
Förbundet genomför en utbildning för vidareinformatörer i privatekonomiska projektet
”Tryggare ekonomi på äldre dar”
Per-Ulf är intresserad att gå utbildningen och han kollar nästa möjliga tillfälle att delta.
Mässan Livet Leker
Beslutades att till mässan ska en informationsbroschyr tas fram.
Medie och PR/ rekryteringsgruppen ansvarar för det.
Motioner till årsmötet
Motioner ska vara inne till styrelsen senast den 17 januari 2014.
Pub-afton
Uppdrogs till Ragne att planera för pub-aftnar under våren i samma omfattning som tidigare.
Bodens spelmansklubb
Förfrågan från dragspelsklubben att ordna dans.
Ragne fortsätter och utreder och har ett färdigt förslag till nästa styrelse.
Café 20
Möjlighet att ordna det igen ska undersökas.

§ 139

Träffpunkt pensionärer.

20/11 Carin, 27/11 Ulla och Carin, 4/12 Anita, 11/12 Hasse.

§ 140

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

