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PROTOKOLL
fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2016-06-07 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Mats Hillergren, Lisa Forslund, Ulla Röding, RoseMarie Flodström, Eila Hämäläinen, Lennart Larsson, Mona Ahlström.
Bo Engström, Carin Johnsson, Ragne Holmström.

§ 93

Öppnande

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

§ 94

Dagordning.

Dagordningen godkändes efter en del tillägg.

§ 95

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 96

Inkomna skrivelser

Från kommunen
Bodens kommuns kulturstipendium.
Dags att utse en stipendiat.
Beslutade att nominera Alf Lindgren.
Från kommunen
Uppsägning av hyresavtal för villkorsändring.
Ordförandena i respektive förening tar upp förhandling med kommunen.
Från Folkrörelsernas arkiv
Lisa utreder frågan. Tas upp på nästa styrelse.
Från Bodens kommun
Översiktsplan 2025.
Tre samrådsärenden inkommit.
Beslutade att inte yttra oss i frågan.

§ 97

Utgående skrivelser.

Inga utgående skrivelser.

§ 98

Rapporter.

KPR
Rapport från KPR lämnades.
Äldre
Kulturcafét på Björken den 17 maj var det sista för sommaren. Björn och Bosse stod för
underhållningen. De 44 personer som deltog uppskattade det mycket, sjöng med och klappade
händer.
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§ 99

Ekonomi

Carin redogjorde för budgeten för tiden 1 januari till 3 juni.
Bra koll på ekonomin, bra redovisning.
Carin har fått 200 Sverigelotter. Ska säljas på sommarfesten. Efter detta kollas om mera lotter
ska beställas innan skördemarknaden.

§ 100

Cirklar

Vid träffen för cirkelledare den 18 maj deltog 14 personer.
För varje cirkel måste en arbetsplan göras.
Intresse finns för cirkel i spanska, men svårt att få någon ledare.
Ragne kommer kanske att kontakta ABF i frågan.
Cirklarna för säsongen är nu avslutade.

§ 101

Resor

Resan till Gallejaure den 16 juni 41 personer anmälda. Den 8 augusti planeras resa till NOLIA
i Piteå.
Resa till Ullared planeras till den 14/9-16/9. Kostnad 4500:- För att resan ska genomföras
måste minst 30 personer delta.

§ 102

Rekrytering/PR

Sedan styrelsen i maj har vi fått 5 nya medlemmar.

§ 103

Kongressen

Rapport från kongressen lämnades.
Till hösten ordnas ett möte för information till medlemmarna.

§ 104

Träff med SKPF

Efter fusionen med SKPF bör vi ha gemensamma träffar med deras styrelse.
Beslutade att AU först träffar SKPF.

§ 105

USB-minne, utbildning för säkerhetsombud

Utgår vid dagens sammanträde. Tas upp till hösten.

§ 106

Skördemarknaden

Skördemarknaden den 26/8–28/8.
Ulla ansvarar för att ordna hjälp vid baket och försäljningen.
Torsdag den 25 ska det iordningställas och även bakas mjukkakor.
Tas upp igen på styrelsen i augusti.

§ 107

Återrapprotering

Nationaldagen
Blåsigt och kallt. Dålig uppslutning.
Mats ensam fanbärare för SPRF.
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Kvalitetsdialog
Mats och Ulla deltagit i kvalitetsdialog som anordnats av kommunen.
Digitala tjänster/lösningar i vård och omsorg diskuterades.
Trevlig dag, bra genomgång.

§ 108

Nya frågor.

Aktivisten
Aktivisten är inlämnad för tryckning. Ska tryckas i 1500 ex.
Om den hinner bli klar ska utskick göras den 30 juni klockan 09.00.
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsens sammanträde den 13 juni.
Per-Ulf och Lisa deltar.

§ 109

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

