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PROTOKOLL
fört vid SKPF/SPRF avd. 220 styrelsesammanträde 2016-10-04 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Mats Hillergren § 144-157, Lisa Forslund, Rose-Marie
Flodström, Eila Hämäläinen, Lennart Larsson, Mona Ahlström,
Carin Johnsson, Ragne Holmström.
Bo Engström, Ulla Röding

Ej närvarande:

§ 140

Öppnande

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

§ 141

Dagordning.

Dagordningen godkändes efter en del tillägg.

§ 142

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 143

Inkomna skrivelser

Från SKPF distriktet
Inbjudan utbildning hemsidan den 12 oktober.
Sören Johansson, Mona och Lisa ska anmälas.

§ 144

Utgående skrivelser

Till kultur, -fritids-och ungdomsförvaltningen
Önskemål om tider på Å-center, Björken och Sandenskolan.
Till SKPF distriktet
Motion till SKPF:s kongress.
Nominering till LPR.

§ 145

Rapporter

KPR
Nästa sammanträde den 5 oktober.
Äldre
Kulturcafé på Björken den 13 september inställdes.
Nästa café den 18 oktober, då underhållning av Bosse och Björn.
Den 13 december Lucia.

§ 146

Ekonomi

Carin redogjorde för budgeten för tiden från 1 januari
Har erhållit hyresbidrag från kommunen på 19500:Carin delade ut inventeringslistor för genomgång. Det som tillhört teatergruppen kasseras.
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§ 147

Cirklar

Cirklar för hösten har startat.
Vårens bidrag från studieförbunden blir 32070:Ragne har bokat träff med SKPF:s studieledare i avd. 40 för att diskutera samverkan.
Ragne lämnade en utmärkt redogörelse angående studier.

§ 148

Resor

Resan till Uleåborg 29 personer anmälda. Till resan var ett mycket fint program framtaget.
Den planerade resan, 18 oktober, till soppteater i Luleå måste kanske inställas p.g.a. för få
anmälningar. Resa till IKEA 23 november.
Eila kommer att träffa reseledaren för SKPF avd. 40 i december.

§ 149

Rekrytering/PR

Från den 1 oktober har 11 nya medlemmar meddelats in till SKPF och avd. 220.
Nya medlemmar kommer att inbjudas till träff den 24 november klockan 13.00.
Mona gör inbjudan.

§ 150

Höstfest

Höstfest blir den 6 oktober klockan 16.00. Underhållning av Lets Dance.

§ 151

Höstmöte

Höstmöte den 25 oktober.
Enligt stadgarna ska beslut om verksamhetsplan, kostnadsersättningar, budget samt
lokalvadelningsavgift för 2017 tas på höstmötet.
Diskuterade förslag till verksamhetsplanen som fastställdes av styrelsen och ska föreläggs
höstmötet för beslut.
Förslag till budget och kostnadsersättningar diskuterades och fastställdes. Kommer att
föreläggas höstmötet för beslut.
Angående lokalavdelningsavgiften föreslår styrelsen en avgift på 25:- per år. Det innebär då
en total medlemsavgift på 135:- per år. Frågan tas upp på höstmötet för beslut.
Annons angående mötet och vilka frågor som ska tas upp ska införas på hemsidan och i
Boden Extra.
Efter mötet underhåller SPRF-kören

§ 152

Ombud till SKPF distriktets höstmöte

Till distriktets höstmöte den 12 oktober har avdelningen 5 ombud samt avdelningens
representant i distriktsstyrelsen.
Beslutade anmäla: Per-Ulf, Mats, Carin, Mona, Ragne och Lisa.

§ 153

Funktionärslunch

Lunchen för funktionärer blir på Å-center den 3 november klockan 14.00.
Anmälningar till Rose-Marie.
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§ 154

Styrelsesammanträden 2017

Styrelsesammanräden planeras till 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5, 8/8, 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12.

§ 155

Återrapprotering

Ordförandekonferens
Per-Ulf rapporterade från SKPF:s distrikts-och avdelnings-ordförandekonferens.
Distriktsstyrelsen
Lisa rapporterade från SKPF:s distriktsstyrelse.

§ 156

Nya frågor.

Fredagsmys
Ragne har planerat fredagsmys på konditori Opalen den 28 oktober.
Inköp av tält
Vid styrelsesammanträdet den 6 september uppdrogs till Ragne att begära in offert på ett nytt
tält för att kunna användas vid kommande markander.
Beslutade att Ragne beställer tältet enligt den offert han fått.
Månadsträff den 10 november
Till månadsträffen den 10 november kommer Fonus inbjudas att medverka.
Carin kontaktar Fonus.

§ 157

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

