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PROTOKOLL
fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2016-02-09 kl. 13.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Valberedningen Britt-Louise Forsmark § 19-29

§ 19

Öppnande

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

§ 20

Dagordning.

Dagordningen godkändes efter en del tillägg.

§ 21

Valberedningen

Britt-Louise Forsmark informerade att valberedningen nu kommit fram till ett förslag.
Har inte varit så lätt att få personer till alla poster. En ersättare i styrelsen saknas.
Många av de som tillfrågats vill vänta ett år men kan sedan tänka sig att ställa upp.
Britt-Louise föredrog också valberedningens förslag till de val som ska göras på årsmötet.
Ett varmt tack till valberedningens goda arbete.

§ 22

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 23

Inkomna skrivelser

Från Vuxenskolan
Inbjudan till föreningskväll med verksamhetsinformation.
Ragne kommer att delta.
Från kommunen
Välkommen till Allsångsråd.
Alf Lindgren deltar.

§ 24

Utgående skrivelser.

Till kommunen
Redovisning av lotteri.
Till skatteverket
Kontrolluppgifter.
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§ 25

Rapporter.

KPR
Inget nytt nu. Nästa KPR den 10/2
Äldre
Kulturcafét på Björken blir den 16/2, Bosses Band kommer att stå för underhållningen.
Kommunen kommer att ordna en kulturdag och vill veta om föreningarna är intresserade att
delta.
Vi ska meddela att vi är intresserade att delta men inte någon form av arrangör.

§ 26

Ekonomi

Ingen rapport för 2016

§ 27

Cirklar

De cirklar som startat för våren är 18 stycken.
Cirklarna bör marknadsföras mera, kanske på hemsidan.

§ 28

Resor

Till Bjurå och Kottarnas revy deltog 48 personer. Mycket nöjda med resan.
Resan till Jokkmokks marknad lockade 22 personer.
Resa till Kiruna och Ishotellet planeras till den 8-9 april.
Eila har fått beröm, bl.a. dagens ros i tidningarna och genom telefonsamtal, för mycket
trevliga och väl genomförda resor.

§ 29

Rekrytering/PR

Under januari månad har vi fått 10 nya medlemmar.

§ 30

Budget 2016

Budgeten för 2016 gicks igenom och fastställdes.
Ska föreläggas årsmötet för fastställande.

§ 31

Verksamhetsplan 2016

Förslag till verksamhetsplan diskuterades och fastställdes.
Ska också fastställas på årsmötet.

§ 32

Kostnadsersättningar 2016

Kostnadsersättningar gicks igenom och en del ändringar gjordes.
Ska fastställas på årsmötet.

§ 33

Årsredogörelse 2016

Årsredogörelsen och bokslut gicks igenom och skrevs under av styrelsen.
Ska tas upp på årsmötet för godkännande.

§ 34

Medlemsavgift 2017

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet besluta att medlemsavgiften till avdelningen för
år 2017 blir 0 kronor.
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§ 35

Dagordning årsmötet

Dagordningen till årsmötet fastställdes.

§ 36

Nominering till förbundsstyrelsen

Korrigering av tidigare beslut.
Vid styrelsesammanträdet den 12 januari beslutades att till förbundsstyrelsen nominera
Per-Ulf och Mats.
Beslutet blev nu att endast nominera Per-Ulf.

§ 37

Riktlinjer vid avtackning

För att ha riktlinjer vid avtackning beslutades att de som lämnar styrelsen efter
6 år och mera avtackas med ett värde på 600 kronor.
De med 4-5 år ett värde på 400 kronor samt
1-3 år ett värde på 200 kronor.
Ordföranden och sekreteraren vid årsmötet erhåller blomstercheck.

§ 38

Återrapportering

Sopplunch
Den fisksoppa som serverades var mycket god.
Bara positivt från de 64 personer som deltog.

§ 39

Nya frågor.

Rabattavtalet
Rabattavtalet måste kollas igenom.
De företag som är med i avtalet ska kontaktas och nya företag tillfrågas.
Vårfest/ sommarfest
Planeras till den 9 juni.

§ 40

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

