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PROTOKOLL
fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-02-03 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Carin Johnsson, Ulla Röding, Anitha
Törnblom, Ragne Holmström, Rose-Marie Flodström, Eila Hämäläinen,
Mats Hillergren.
Leif Arltoft, Anita Lindgren, Hans Pettersson

Ej närvarande:

§ 20

Öppnande

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

§ 21

Dagordning.

Dagordningen godkändes efter en del tillägg.

§ 22

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 23

Inkomna skrivelser

Från Kommunen
Beslut angående verksamhetsstöd till kulturcaféverksamheten.
Fått 5000:-

§ 24

Utgående skrivelser.

Inga utgående skrivelser

§ 25

Rapporter.

Distriktet
Distriktets årsmöte blir i Luleå den 18 mars.
KPR
Eftersom många var nya lämnades bra information denna gång.
Per-Ulf vill ha en bra dialog angående strategiska planen.
Han kräver också ett beslut om nya slöjdlokaler under våren 2015.
Om inget beslut kommer måste vi upphöra med slöjdverksamheten.
AU
Inget nytt nu.
Äldre.
Kulturcafé planeras till den 17 februari.
Grötfrukost har serverats den 29 januari. c:a 35 personer där.

§ 26

Kassör

Har från förbundet erhållit avgift för 24 medlemmar.
Carin redovisade förslag till budget för 2015. Ska fastställas av årsmötet.
Balans och resultaträkning kommer att läggas in i årsredovisningen.
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§ 27

Cirklar

Cirklarna går på som vanligt.
Cirkel i matlagning fick inga deltagare.
Mats fortsätter att söka kursledare för floristutbildning.

§ 28

Resor

Reseprogram planerat för våren.
Resan till Jokkmokks marknad blir som planerat den 6 februari, nu 29 anmälda.
Den 17 mars resa till IKEA. Endagstur till Sörbyn samt en sopplunch på Norrbottensteatern
planeras.
Till hösten planeras en kulturresa till Stockholm.
Bra om det går att ordna att resor kan betalas genom plusgiro.

§ 29

Rekrytering/PR

Har fått 24 nya medlemmar hittills i år.
Rekryteringsgruppen har tagit upp frågan om möjlighet att vid något tillfälle finnas på
Gallerian och informera om SPRF.
Inget nytt om medlemsregistret IRMA.

§ 30

Verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplanen för 2015 fastställdes.
Ska också fastställas på årsmötet.

§ 31

Kostnadsersättningar

Kostnadsersättningar för 2015 gicks igenom.
Ska fastställas på årsmötet.

§ 32

Årsberättelsen

Årsberättelsen ska skrivas under den 12 februari.
Ska sedan tryckas på vuxenskolan och tas upp för godkännande på årsmötet.

§ 33

Motioner

Inga motioner har inkommit vid motionstidens utgång den 25 januari.

§ 34

Årsmötet

Vid årsmötet kommer det att bjudas på en enklare måltid.
De som lämnar styrelsen vid detta årsmöte är Hasse och Leif.
Hasse kommer att avtackas med 500:-, Leif med en blomstercheck eftersom han väljer att
avgå efter ett år.
Ordföranden för årsmötet erhåller matkupong på Norrigården, sekreteraren en blomstercheck.
Till hedersmedlemmen Bert Selström överlämnas ett diplom.
SPRF kören sjunger vid parentationen och vid mötets avslutning.
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§ 35

Återrapportering

Ulla rapporterade från ”Kvalitetsdialog” som kommunen inbjudit till. Protokoll kommer i
slutet av februari.

§ 36

Nya frågor.

Bildkanon
Den bildkanon vi har fungerar inte.
Beslutade att inköpa en ny till en kostnad av högst 6000:Uppdrogs till Mats att göra inköpet.
Dörrvakt
Vid träff på Å-center måste någon finnas vid ytterdörren.
Den 5/2 Ulla, 12/3 Mats, 26/3 Ulla, 16/4 Lisa, 8/5 Eila.
Kulturstöd
Ej fått beslut på vår framställan.
Avvaktar protokoll.

§ 37

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

