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PROTOKOLL
fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-01-13 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Carin Johnsson, Ulla Röding, Anitha
Törnblom, Ragne Holmström, Rose-Marie Flodström, Hans Pettersson,
Eila Hämäläinen, Mats Hillergren.
Ej närvarande: Leif Arltoft, Anita Lindgren.
Valberedningen: Eberth Gustafson § 8- 19, Britt-Louise Forsmark § 1- 16

§1

Öppnande

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

§2

Dagordning.

Dagordningen godkändes efter en del tillägg.
§3
Valberedningen
Britt-Louise föredrog valberedningens förslag till uppdrag i avdelningen.
Ansvarig för trivselkommittén ska utses på årsmötet.
Per-Ulf tackar valberedningen och betonar att föreningen har en mycket bra valberedning.

§4

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§5

Inkomna skrivelser

Från Kulturenheten
Inbjudan träff angående ansökan verksamhetsstöd.
Hasse och Ulla deltar.
Från Bodens närradioförening
Kallelse ordinarie föreningsstämma.
Ragne deltar.
Från Bodens Dragspelsklubb
Erbjudande om danskväll.
Tas upp på AU den 28 januari där även SKPF är med.

§6

Utgående skrivelser.

Till Distriktet
Nomineringar
Till kommunen
Redovisning av verksamhetsstöd.
Till skatteverket
Konrolluppgifter
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§7

Rapporter.

Distriktet
Har en ordförande i Kiruna. Arbetet fortsätter att få flera att engagera sig.
Bildar eventuellt en klubb i Gällivare. Representanter för distriktet kommer att göra ett besök
där.
Distriktets årsmöte blir i Luleå den 18 mars.
KPR
Nästa sammanträde den 28 januari.
AU
Inget nytt nu.
Äldre.
Kulturcafé planeras till den 20 januari och 17 februari.

§8

Kassör

Carin redovisade arbetsmaterial för bokslut.
Beslutade att ge blomstercheckar till gästföreläsare vid månadsträffar.
Uppdrogs till Carin att inköpa 10 stycken.
Per-Ulf tackade för en som vanligt utmärkt redovisning.

§9

Cirklar

Mats framförde önskemål från medlemmar om en floristutbildning.
Mats kollar vidare och meddelar Ragne.
Cirklar för våren har börjat.
Bakning, svampkurs och spanska efterfrågas.
Ragne gör ett mycket bra jobb med cirkelverksamheten.

§ 10

Resor

Reseprogram nu planerat för våren.
Jokkmokks marknad 6 februari. Kostnad 180:-, i mars eventuellt till IKEA.
Till hösten planeras en kulturresa till Stockholm.

§ 11

Rekrytering/PR

Har fått 3 nya medlemmar hittills i januari.
Rekryteringsgruppen träffas den 22 januari.

§ 12

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2015 tas upp nästa gång

§ 13

Kostnadsersättningar

Tas upp nästa gång.
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§ 14

Medlemsavgift 2016

Kongressen har beslutat att höja förbundsavgiften med 15 kronor för 2016.
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet besluta att medlemsavgiften för 2016 höjs med 15
kronor till 210 kronor/år.
Avgiften till avdelningen alltså 0 kronor.

§ 15

Årsberättelsen

Tryckning av årsberättelsen kan ordnas på vuxenskolan.
Ragne tar på sig den uppgiften.

§ 16

Årsmötet

Dagordning
Får uppgifter av valberedningen om vilka val som ska med på dagordningen.
Avtackning
De som lämnar styrelsen vid detta årsmöte är Hasse och Leif.
För att ha riktlinjer vid avtackning
Beslutades att de som varit med 6 år och mera avtackas med ett värde på 500:De med 4-5 år ett värde på 300:1-3 år 100:1 år blomstercheck.
Hedersmedlemmar är nu Gunborg Holmgren, Helny Zingmark och Bert Selström. Dessa
erhåller diplom.
Ordföranden och sekreteraren vid årsmötet får blomstercheck.
Vid årsmötet delas handlingarna ut av Ulla och Anitha.

§ 17

Återrapportering

Kvalitetsdialog
Ulla rapporterade från träffen med representanter från socialnämnden.
En projektledare har anställts som ska arbeta för brukarnas intresse.
Protokoll ska komma. Om inte ska det efterfrågas på KPR.
Förtjänsttecken
Enligt förbundets stadgar kan den som varit ledamot i avdelningsstyrelse i minst 6 år tilldelas
förtjänsttecken.
Ingen som uppfyller det kravet i år.

§ 18

Nya frågor.

Gymnastiken
Kommer att ha tillgång till lokal på Sanden.
Beslutade att betala hyreskostnaden för lokalen 70:-/ timme.

§ 19

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

