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PROTOKOLL
fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2016-08-09 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.
Carin Johnsson, Ragne Holmström § 117 samt 119-124
Bo Engström

Ej närvarande

§ 110

Öppnande

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

§ 111

Dagordning.

Dagordningen godkändes efter en del tillägg.

§ 112

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 113

Inkomna skrivelser

Från kommunen
Avslag på ansökan om hyresbidrag till SPRF avd. 20 Boden.
Per-Ulf kommer att ta upp förhandling med kommunen.
Inbjudan dialog träff den 18 augusti.
Ingen anmäls till detta.
Sammanställning av kvalitetsdialog den 13 maj.
Till handlingarna.
Skördefest & Miljödagar
Information om regler och tider

§ 114

Utgående skrivelser.

Inga utgående skrivelser.

§ 115

Rapporter.

KPR
Inget sammanträde att rapportera från.
Äldre
Kulturcafé på Björken. Tider för hösten måste kollas upp.

§ 116

Ekonomi

Carin redogjorde för budgeten för tiden 1 januari till 6 augusti.
På nytt har det inträffat att man anmäler sig till resor och sedan uteblir.
Detta innebär att övriga får betala för dessa.
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§ 117

Cirklar

Ragne kommer att träffa studieförbunden.
Cirkelledarna ska lämna in arbetsplan för första halvåret.
Till skördefesten kommer Ragne göra en affisch om att vi behöver ledare för cirklar i spanska,
matlagning och data.

§ 118

Resor

Resan till Gallejaure den 16 juni var en trevlig resa. Vid resan till NOLIA den 8 augusti
deltog 58 personer.
Resa till Ullared den 14/9-16/9 är inställd.
Under hösten, kanske i oktober, planeras en resa till Uleåborg och till IKEA i november.
Regelverk för om någon har med ledsagare ska kollas upp.
Per-Ulf kontaktar Siv Nilsson i frågan.

§ 119

Rekrytering/PR

Första halvåret har vi fått 36 nya medlemmar.
Från 1 juli är alla med i SKPF. Vi fortsätter som vanligt med vår avdelning under namnet
SKPF/SPRF avd. 220.
Nya medlemmar betalar nu en avgift till förbundet på 95 kronor samt 10 kronor till distriktet.
Mona kommer att ordna inbetalningskort till bankgiro 5581-6250.
De personer som kontaktat de olika företagen i vårt rabattavtal ska meddela dem att det nya
medlemskortet ska gälla.

§ 120

Sammanslagning med SKPF

Efter sammanslagningen tillhör vi SKPF pensionärerna och vår avdelning SKPF/SPRF
avdelning 220.
Lisa kontaktar Sören så att han ändrar på hemsidan, Carin kontaktar banken för ändringar.
Per-Ulf gick igenom de nya stadgarna vilka bl.a. innebär att vi ska ha ett höstmöte för att
bestämma budget, verksamhetsplan, avdelningsavgift samt eventuella arvoden.
Per-Ulf ordnar träff med AU och representanter för SKPF.

§ 121

Skördemarknaden

Skördemarknaden den 26/8–28/8.
Torsdag den 25 start klockan 09.00 för att börja elda och ordna med allt som ska dit.
Då ska det också bakas lite mjukkakor.
Mjukkakorna kommer att kosta 20 kronor styck.

§ 122

Återrapprotering

Folkrörelsernas arkiv
De handlingar vi fått av Yvonne Aronsson i Luleå är en arkivhandledning.
Kommer att finnas på lokalen på Drottninggatan.
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§ 123

Nya frågor.

MSB
Genom MSB finns pengar att söka för föreläsningar eller studiecirklar om säkerhet.
Ragne kollar.

§ 124

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

