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PROTOKOLL
fört vid SKPF/SPRF avd. 220 styrelsesammanträde 2017-01-10 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Mats Hillergren, Lisa Forslund, Rose-Marie
Flodström, Eila Hämäläinen, Lennart Larsson, Mona Ahlström,
Carin Johnsson, Ragne Holmström, Ulla Röding, Bo Engström
Eberth Gustafson, Britt- Inger Olsson, §1-§8

Valberedning:

§1

Öppnande

Ordförande Per-Ulf Sandström hälsade välkommen till första sammanträdet för året och
förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Dagordning.

Dagordningen godkändes efter en del tillägg.

§3

Valberedningen

Valberedningen har nu slutfört sitt arbete. Vid årsmötet ska 20 val förrättas.
Vi har en väl fungerande valberedning som gör ett utmärkt arbete. Stort tack.

§4

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§5

Inkomna skrivelser

Från distriktet och Karin Liljestrand
Inbjudan till konferens med MSB den 30 januari. 2 personer från varje avdelning.
Per-Ulf och Mona ska anmälas.
Från Telia
Mats har varit i kontakt med Telia angående abonnemang.
Vi behåller det abonnemang vi har.

§6

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

§7

Rapporter

KPR
Ulla lämnade en utförlig rapport från KPR.
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Äldre
Kulturcafé den 13 december. Mycket trevligt med barn från Barnkompaniets förskola som
lucior samt sång av SPRF kören.
Ett frivilligt bidrag från besökarna samt 200:- från avdelningen gav tillsammans 1500:- som
har skickats till Musikhjälpen.
Stort tack till Mats och de övriga som genomför denna mycket viktiga verksamhet.

§8

Ekonomi

Carin redogjorde för ekonomin.
Bra redovisning.
Den 30 januari kommer Carin att träffa revisorerna.

§9

Cirklar

Verksamheten för våren har startat.
Behöver komma igång med nya cirklar.

§ 10

Resor

Resa till Bjurårevyn den 28 januari. Jokkmokks marknad den 3 februari samordnas med
medlemmar från avd.40.
Den 6-7 april planeras en resa till Levi i Finland.

§ 11

Rekrytering/PR

Från december 5 nya medlemmar.
Åldersfördelning bland våra 1255 medlemmar per den 8 december 2016.
1957-1960 5 personer, 1952-1956 45 personer, 1947-1951 232 personer, 1942-1946 366
1937-1941 274 och 1936 och tidigare 333 personer.
Mona har gjort en annons för att informera om SKPF. Ska införas i Boden Extra.

§ 12

Årsmöte 2017

Årsmötet 23 februari klockan 14.00 Björksalen, Björknässkolan.
Alla handlingar till årsredovisningen ska vara klara innan den 7 februari.
Den 15 januari ska det som ska med där vara inskickat.
Årsmöteshandlingarna trycks upp i 150 ex. och ska finnas på lokalen den 15 februari för de
medlemmar som vill ta del av dem innan årsmötet.

§ 13

Nominering till förbundsstyrelsen

På kongressen den 13-15 juni ska en hel del val av förtroendevalda genomföras.
Beslutade att nominera Per-Ulf till i första hand ordinarie ledamot samt i andra hand till
ersättare i förbundsstyrelsen.
Beslutade även att nominera Karin Liljestrand, som är ordförande i distriktet, till ordinarie
ledamot i förbundsstyrelsen. Karin nomineras också till förbundssekreterare.
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§ 14

Återrapprotering

Julbordet
Mycket bra och gott. Underhållning av Carl-Olof Sehlberg och en mycket vacker sång av
Ibrahim Nasrullayev. 135 personer deltog.
Minnesskriften
SPRFs minnesskrift, 20 ex, finns på lokalen.
Kommer att delas ut i samband med uppvaktningar.

§ 15

Nya frågor.

Medlemskap
Frågan har kommit upp igen.
Regeln är att om man ska delta i våra aktiviteter ska man vara medlem.
Hemsidan
Per-Ulf ska revidera hemsidan.

§ 16

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

