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PROTOKOLL 

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2014-02 -11 kl. 09.00. 

 

Plats:  Nämndsalen Stadshuset 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Hans Pettersson, Lisa Forslund, Carin Johnson, 

  Ulla Röding (t.o.m. § 32) 

Adjungerad: Ragne Holmström, Rolf Strand, Bert Selström (t.o.m. § 31) 

Ej närvarande: Margaretha Björn, Gudrun Lund, Åke Wasikkaoja, Anita Lindgren 

Valberedningen: Eberth Gustafson, Roger Stenlund, Christer Henriksson, 

  § 1-2 samt del av§ 30. 

 

 

§ 17 Öppnande 

Ordförande Per-Ulf Sandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 18 Valberedningen 
Diskuterade valberedningens förslag inför valen vid årsmötet. 

Gick också igenom dagordningen inför årsmötet. 

Per-Ulf tackade valberedningen för ett alldeles utmärkt jobb. 

 

§ 19 Dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 20 Föregående protokoll 
Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Kommer att skickas till Sören för att läggas ut på hemsidan. 

 

§ 21 Inkommande skrivelser 
Från landstinget 

Inbjudan i Hjärt-och lungräddning den 18 februari. 

 

§ 22 Utgående skrivelser. 

Inga utgående skrivelser 
 

§23 Rapporter. 
Kassör 

Bokslut för 2013 godkänt. 

Balansrapport och resultatrapport kommer att läggas in i årsredovisningen. 

Carin kommer att förlänga den fasta ränteplaceringen. 

Beslutade att Carin beställer företagskort på COOP. Det blir personligt för Rose-Marie 

Flodström i trivselkommittén. 

Beslutade också att Carin kontaktar snabbgrossen angående företagskort där. 

Inköpsansvariga tas upp nästa gång. 
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Förbundsstyrelsen 

Förbundet har flyttat till nya lokaler. 

Förbundets medlemsantal minskar med ca: 2000 medlemmar/år. 

Bert kommer att besöka avdelningar i Dalarna och Gävleborg för att försöka vända siffrorna. 

Representanter för de olika pensionärsorganisationerna har träffat minister Maria Larsson.  

De prioriterade frågorna, förbättra pensionerna, förbättra efterlevandeskyddet, mer resurser 

till äldreomsorgen, ökat inflytande för äldre togs upp. 

Distriktet 

Kurs för säkerhets och trafikombud kommer. 

Distriktets årsmöte blir i Boden under vecka 12. 

KPR 

Per-Ulf rapporterade från KPR. 

En arbetsgrupp för att jobba med kulturfrågor för äldre tillsatt. 

SPRFs representant där är Hans Pettersson. 

För att kunna bevaka frågor gjordes en sammanställning över frågor som är under beredning. 

Listan ska behandlas vid varje sammanträde. 

AU 
Träff med SKPF den 29 januari. 

Planerat att ha träffar för medlemmarna med innehåll så att bidrag från MSB kan användas. 

Äldre. 

Nästa Kultur café blir den 18 februari. 

Träffar för hela året är inplanerade. 

 

§ 24 Cirklar 
Den ersättning från ABF som betalas ut år 2014 är 25:-/studietimme samt 12,50:- för 

kulturarrangemang. 

Från Vuxenskolan 30:-/studietimme och 15:- för kulturarrangemang. 

Cirka 17 cirklar har startat nu men det blir flera. 

 

§ 25 Resor. 
Resa har gjorts till Kottarnas revy den 25 januari. Bussen fullsatt. 

Vid resan till Jokkmokks marknad den 7 februari deltog 46 personer. 

 

§ 26 Rekrytering/PR 
Har fått uppgift om 7 nya medlemmar nu. 

Diskuterade hur få besked om vilka som blivit medlemmar eftersom var och en betalar direkt 

till förbundet. 

En folder för utdelning vid mässan Livet Leker håller på att tas fram. 

Margareta Vikström har beställt 1000 lotter för att börja säljas där. 

Tage Jacobson har beställt 2 styck flaggor med SPRF logo för att användas vid mässan och 

andra evenemang. 

 

§ 27 Verksamhetsplan 
Budget 2014 

Beslutade att bemyndiga Per-Ulf och Carin att ta fram ett förslag. 
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Verksamhetsplan 

Diskuterade verksamhetsplanen för 2014. 

Skickas ut till styrelsen för synpunkter.  

Tas upp på årsmötet för beslut. 

  

§ 28  Kostnadsersättningar 
Gick igenom förslaget till kostnadsersättningar. 

Beslut ska tas på årsmötet 

 

§ 29 Medlemsavgift 2015 
Kongressen har beslutat höja förbundsavgiften med 15 kronor för år 2015. 

Styrelsen beslutade föreslå årsmötet besluta att medlemsavgiften för 2015 höjs med15 kronor 

till 195 kronor/ år 

 

§ 30 Årsmötet 
Verksamhetsberättelsen 

Resultat och balansräkning ska läggas in i verksamhetsberättelsen. 

Den ska sedan skrivas under av styrelsen. 

Dagordning 

Gick igenom dagordningen. 

Trafikombud, hustomte och gårdsråd väljas inte på årsmötet utan utses av styrelsen. 

Kören sjunger vid inledningen av mötet samt sedan mötet avslutats. 

Efter mötet bjuds på enklare förtäring. 

Handlingarna till mötet trycks upp i 300 ex. 

 

§ 31 Avtackning 
Avtackningar vid årsmötet. 

Bert och Gunvor Selström som varit reseledare samt i trivselkommittén kommer att avtackas 

med 500 kronor/person. 

Rolf Strand, Gudrun Lund, Åke Wasikkaoja, Margaretha Björn som lämnar styrelsen avtackas 

med blomstercheck på 100 kronor.  

Eberth Gustafson som inte kommer att fortsätta med Bodens närradio kommer också att 

avtackas med blomstercheck. 

 

§ 32 Åter rapportering 
Föreningslokal 

Arbetet med ombyggnation pågår. 

Per-Ulf kommer att säga upp nuvarande lokal. 

Extra SPRF-tidningar 

Extra tidningar kan beställas utan kostnad från förbundet. 

Beslutade att det ska beställas tidningar för utdelning vid skördefesten. 
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§ 33 Nya frågor 
Medlemsträffar/föreläsare 

Vid medlemsträffen den 13 mars kommer Inge Andersson, ordförande i socialnämnden samt 

Ann-Kristin Lundqvist från Folksam att medverka. 

Den 15 maj kommer Anita Sandström att prata om benskörhet. 

Per-Ulf ordnar med annons.  

Lokal Johannesgatan 

Ragne tar upp om att de reparationer som pågår där eventuellt kan innebära störningar för 

cirkelverksamheten. 

 

§ 34 Träffpunkt pensionärer. 
26/2 Jan Gällman,  5/3 Hasse. 

  

§ 35 Avslutning. 
Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


