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PROTOKOLL
fört vid SKPF/SPRF avd. 220 styrelsesammanträde 2016-11-08 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Mats Hillergren §158-§148, Lisa Forslund, RoseMarie Flodström, Eila Hämäläinen, Lennart Larsson, Mona Ahlström,
Carin Johnsson, Ragne Holmström, Ulla Röding, Bo Engström §158-§168

Valberedningen Eberth Gustafson §158-§168

§ 158

Öppnande

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

§ 159

Dagordning.

Dagordningen godkändes efter en del tillägg.

§ 160

Valberedningen

Eberth Gustafson från valberedningen informerade att de har klart med förslag till ledamöter i
styrelsen. Även till trivselkommittén finns förslag. Däremot saknas en ersättare i styrelsen.
Eberth tycker att det gått bra och han ser positivt på framtiden.
Per-Ulf tackade för ett gott jobb.

§ 161

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 162

Inkomna skrivelser

Från Kultur, fritids- och ungdomsförvaltningen
Inbjudan till dialogmöte för kulturföreningar den 15 november.
Mats och Ragne deltar.

§ 163

Utgående skrivelser

Till SKPF förbundet
Uppgift om avdelningsavgift för 2017.

§ 164

Rapporter

KPR
Ulla lämnade en utförlig rapport från KPR.
Äldre
Vid kulturcafét den 18 oktober deltog 44 personer. Bosse och Bengt stod för mycket
uppskattad underhållning.
Nästa café den 13 december. Då kommer det att bli Lucia och underhållning av SPRF-kören.
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§ 165

Ekonomi

Carin redogjorde för budgeten för tiden från januari till 1 november.
Ordning och reda, bra redovisning.

§ 166

Cirklar

Cirklarna rullar på.
Träff för cirkelledare blir den 22 november klockan 13.00
Ragne har träffat den studieansvarige i SKPF avd. 40 för att diskutera samverkan.

§ 167

Resor

Resan till Uleåborg var en mycket trevlig och välordnad resa.
Den planerade resan, 18 oktober, till soppteater i Luleå måste inställas p.g.a. för få
anmälningar. Resa till IKEA den 23 november nu endast 5 platser kvar.
Eila ska träffa reseledaren för SKPF avd. 40 för att göra planering för nästa år.
Jokkmokks marknad och resa ut på havet kan vara lämpliga att samordna.
Bra att planera för en resa med övernattning vår och höst.
Eila gör ett utmärkt jobb som reseledare.

§ 168

Rekrytering/PR

Från den 2 oktober 5 nya medlemmar.
Mona har skrivit ett välkomstbrev till nya medlemmar som skickas ut tillsammans med
Aktivisten. Får också välkomstinformation från förbundet.
Beslutade uppdra till Mona att beställa nya skyltar till dörren samt vimpel.
Beslutade att vi, i slutet på januari, ska vara på Enter Galleri för att informera om
SKPF/SPRF och värva nya medlemmar. Per-Ulf kollar om plats.
Vid träffen för nya medlemmar den 24 november bör styrelsen delta.

§ 169

Tider Å-center och Björken

Följande tider är inbokade på Å-center
12/1 månadsträff, 23/2 köket 08-00-10.00, 9/3 månadsträff, 30/3 påskbuffé, 4/5 månadsträff,
1/6 vårfest, 17/8 surströmming, 7/9 månadsträff, 5/10 höstfest, 19/10 höstmöte, 2/11
funktionärslunch, 16/11 månadsträff, 7/12 julfest.
För månadsträffar är lokalen bokad 12.00-18.00, för surströmmingen och funktionärslunchen
är lokalen bokad 08.00-18.00 för andra matträffar 08.00-21.00 samt tillgång till lokalen för
dukning kvällen innan 18.00-20.00.
Månaderna januari till och med juni samt september till och med december har sången bokat
tisdagar 14.00-17.00
Tider bokade på Björken
16/2,16/3, 20/4, 18/5, 14/9, 26/10, 23/11, 14/12.
Varje gång tid 12.00-16.00

§ 170

Årsmöte 2017

Årsmötet planeras till den 23 februari klockan 14.00.
Per-Ulf har beställt köket och Björksalen på Björknässkolan.
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§ 171

Hedersutmärkelse

Den som haft förtroendeuppdrag inom förbundet under minst sex år kan få förbundets
silvernål, under minst nio år förbundets guldnål.
Vi har två personer som kunde få silvernål men de tackar nej.

§ 172

Återrapprotering

Kassörskonferens
Ulla rapporterade från konferensen som var mycket bra upplagd och bra föreläsare.
Där framhölls ett annat bokföringssystem.
Beslutade att vi behåller vårt nuvarande BOQ
Vid konferensen betonades att alla i en styrelse ska ha ett uppdrag.
Distriktets höstmöte
Distriktets höstmöte var den 12 oktober och genomfördes på ett bra och redigt sätt.
Utbildning hemsidan
Mona rapporterade från distriktets utbildning.
Distriktet har genomfört en utbildning om hur man publicerar och tar bort material på en
hemsida. Vi kommer att behålla vår hemsida.
Beslutade att byta E-post adress.
Höstmötet
Vid höstmötet den 25 oktober fastställdes avdelningens verksamhetsplan, budget och
kostnadsersättningar för år 2017.
Där fastställdes också att avdelningsavgiften för år 2017 blir 25 kronor.
Vid mötet deltog 90 medlemmar.
Höstfesten
Vid höstfesten den 6 oktober bjöds på god mat och trevlig underhållning av Lets Dance.
Funktionärslunchen
Den 3 november serverades en mycket god soppa till de funktionärer som ställer upp och
hjälper till vid olika tillfällen. 85 personer deltog.
Stort tack till Rose-Marie och hennes medhjälpare.
Fredagsmys
Den 28 oktober var det trevligt fredagsmys med god mat på konditori Opalen.
40 personer deltog.

§ 173

Nya frågor.

Integrationsprojekt Röda Korset
Inbjudan samverkansträff kring simträning för asylsökande och nysvenskar måndag den 21
november.
Per-Ulf, Ragne och Mona deltar.
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Julbord
Julbord planeras till den 8 december.
Där kommer förutom julmat att bjudas på poesi och sång.
Ragne kollar med Ibrahim Nasrullayev om han har möjlighet att delta och Per-Ulf kollar med
Eberth om” poesigruppen” kan delta.
Styrelsen beslutade att sätta en gräns för deltagande på 140 personer.
Per-Ulf sätter in annons i Boden Extra den 17 november där detta ska framgå.
Fredagsmys
Fredagsmys blir det igen på Opalen den 25 november.
Underhållning av Björn och Bosse.
Om inte minst 40 personer deltar kommer det att inställas.

§ 174

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

