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PROTOKOLL
fört vid SKPF/ SPRF avd. 220 styrelsesammanträde 2017-08-08 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Ulla Röding, Lisa Forslund, Carin Johnsson, Ragne
Holmström, Eila Hämäläinen, Rose-Marie Flodström, Lennart Larsson,
Hans B Nilsson § 113-§ 125
Mona Ahlström, Bo Engström

Ej närvarande:

§ 110

Öppnande

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

§ 111

Dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes efter en del tillägg.
§ 112
Justering av protokoll
Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 113

Inkomna skrivelser

Från kommunen
Hyresstöd lokalen.
Hyresstöd har beviljats med 19500:Temadag 171012
Tas upp på nästa styrelse.

§ 114

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

§ 115

Rapporter

KPR
Ulla rapporterade från KPR.
Den 29 augusti kommer Mona att delta i Norrbotten Kommuners dag för nationell
kvalitetsplan för äldre.
Äldre
Nästa Kulturcafé blir den 14 september.

§ 116

Ekonomi

Carin redogjorde för ekonomin. Bra koll, ser bra ut.

§ 117

Cirklar

Inget påbörjat för hösten.
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§ 118

Resor

Till IKEA-resan den 17 maj deltog 47 personer. Vid resan ut på havet den 6 juli var 25
personer med. Den 6 oktober ordnas resa till Sy och hantverksmässa i Umeå.
I samarbete med Axess resebyrå planeras en teaterresa till Stockholm den 27-29 oktober.
Vid resan till Krakov den 28 september -2 oktober finns 3 platser kvar.

§ 119

Rekrytering/PR

Avdelningen har nu 1250 medlemmar.

§ 120

Skördemarknaden

Skördemarknaden blir den 25-27 augusti.
Där ska som vanligt bakas och säljas mjukkakor.
En stor arbetsinsats krävs. Torsdag den 24 klockan 10.00 ska styrelsen vara där för att ställa
iordning och då ska det även bakas.
Ulla ansvarig.
Vid försäljningen gäller kontant betalning.

§ 121

Kongressen

Per-Ulf rapporterade från kongressen.
En del stadgeändringar gjordes, och en ny handlingsplan beslutades.
Karin Liljestrand som varit SKPF distriktets ordförande valdes till förbundssekreterare och
kommer också att ingå i förbundets verkställande utskott.
Uppdrogs till Lisa att beställa 15 ex. av de nya stadgarna och handlingsplanen.

§ 122

Kläppenteatern

Om erbjudandet om att ordna någon aktivitet vid Kläppenteatern kvarstår nästa sommar
kommer frågan att tas upp igen.

§ 123

Återrapportering

Distriktsstyrelsen
Per-Ulf rapporterade från distriktsstyrelsen.
Eftersom Karin Liljestrand, på grund av sitt uppdrag i förbundsstyrelsen, lämnar
ordförandeskapet i SKPF distriktet kommer Per-Ulf att bli distriktets ordförande.

§ 124

Nya frågor

I O P, Idéburet Offentligt Partnerskap
Fått förfrågan från kommunen om vi inom ramen för IOP kan ta på oss ett ansvar för den
praktiska servicen, för de flyktingar som fått uppehållstillstånd och är anvisade Boden för
bosättning, i direkt anslutning till att de anländer.
Förslag att vi säger ja till att under sex månader prova på för att se hur det fungerar.
Beslutade enligt förslaget.
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Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är flyttat till den 7/9

§ 125

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

