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PROTOKOLL
fört vid SKPF/SPRF avd. 220 styrelsesammanträde 2017-02-07 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Mats Hillergren, Lisa Forslund, Rose-Marie
Flodström, Eila Hämäläinen §17-§ 34, Lennart Larsson, Mona Ahlström,
Carin Johnsson, Ragne Holmström, Ulla Röding, Bo Engström
Eberth Gustafson, §17-§27

Valberedning:

§ 17

Öppnande

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

§ 18

Dagordning.

Dagordningen godkändes efter en del tillägg.

§ 19

Valberedningen

Valberedningen har förslagen klara till de val som ska göras på årsmötet.
Valberedningen har gjort ett mycket gott jobb. Stort tack.

§ 20

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 21

Inkomna skrivelser

Från Socialförvaltningen
Inbjudan till brukargrupp.
Siv Nilsson kommer att delta.
Från SKPF förbundet
Inbjudan till utbildning för ordföranden och vice ordföranden den 11-12 april.
Vice ordföranden utses vid konstituering efter årsmötet. Anmäls sedan till utbildningen.
Från studieförbundet Vuxenskolan
Information om nya administrativa regler.
Ragne deltar.

§ 22

Utgående skrivelser

Till skatteverket
Kontrolluppgifter.

§ 23

Rapporter

KPR
Nästa KPR 7 februari.
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Äldre
Inget att rapportera nu.
AU
Har haft en träff med representanter från avdelning 40.

§ 24

Ekonomi

Carin redogjorde för bokslut 2016 samt budgeten för januari 2017.
Bra koll på ekonomin.
Beslutade att Carin köper in 2000 st. 21-lotter. Sverigelotter köps in när de börjar ta slut.

§ 25

Cirklar

Verksamheten för våren har påbörjats. Ledare till spanska saknas.
Skriv om ditt liv och matlagning för herrar startar genom vuxenskolan.
Fredagsmys planeras på Opalen den 24 februari.

§ 26

Resor

De resor som genomförts är till Bjurårevyn den 28 januari samt till Jokkmokks marknad den 3
februari.
Resan till Levi i Finland nu 40 anmälda.
Reseförslag till Nordkap är framtaget. Resa till IKEA den 17 maj.

§ 27

Rekrytering/PR

Från januari 41 nya medlemmar.
56 personer hade avförts som medlemmar eftersom de inte betalt avgift för 2016. Efter att
Mona kontaktat dessa var det 9 personer som ville kvarstå som medlemmar.
Vid informationen på Enter Galleri var många intresserade av informationen och 4 nya
medlemmar värvades.
Mona gör ett stort jobb med medlemsregistret.

§ 28

Årsmöte 2017

Årsmötet 23 februari klockan 14.00 Björksalen, Björknässkolan.
Ragne kommer att trycka upp årsmöteshandlingarna i 150 ex. Ska också skickas till Sören för
att läggas in på hemsidan.
Karin Liljestrand från SKPF förbundet är inbjuden till årsmötet.

§ 29

Motioner till årsmötet

Inga motioner inkommit.

§ 30

Årsredovisningen

Årsredovisningen för 2016 undertecknades av styrelsen.

§ 31

Nominering distriktstyrelsen

Beslutade att till ordinarie ledamot nominera Per-Ulf Sandström och till ersättare Lisa
Forslund.
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Beslutade att också nominera Lisbet Olsson från avd. 295 i Arvidsjaur till ordinarie ledamot
samt Elisabeth Backman som ersättare.
Nominerar också Jan-Erik Lundqvist från avd. 67 i Piteå till ordinarie utbildningsledare.

§ 32

Ombud och ersättare till distriktets årsmöte

Tas upp på nästa styrelsesammanträde.

§ 33

Ombud och ersättare till kongressen

Tas upp på nästa styrelsesammanträde

§ 34

Återrapprotering

MSB
Rapport lämnades från konferens med bl.a. professor Yngve Gustafson som medverkande.
Den 13 mars kommer han att delta på en konferens som Röda Korset och
besöksverksamheten i Boden ordnar. Så många som möjligt uppmanas att delta.

§ 35

Nya frågor.

Modevisning
Ställde oss positiva att delta i modevisning med Berlins kläder tillsammans med avd.40.
Påskbuffé
Påskbuffé planeras till den 30 mars.
Lista för fika på styrelserna
Ulla har gjort ”fikalista”. Skickas ut med protokollet.

§ 36

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

