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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-04-14 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Carin Jonsson, Ulla Röding, Anitha 

Törnblom, Ragne Holmström, Rose-Marie Flodström, Eila Hämäläinen, 

Mats Hillergren, Anita Lindgren. 

Ej närvarande: Gunnar Flodström. 

 

   

§ 61  Öppnande 

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

 

§ 62 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

      

§ 63 Föregående protokoll 
Föregående sammanträdesprotokoll samt protokoll från konstituerande sammanträdet och AU 

protokollet justerades och lades till handlingarna. 

 

§ 64 Inkomna skrivelser 
Från förbundet 

Inbjudan ordförandekonferens 2-3 juni. 

 

§ 65 Utgående skrivelser. 
Till Distriktet 

Årsredovisning samt funktionärsblankett. 

Till förbundet 

Funktionärsblankett.  

 

§ 66 Rapporter. 
KPR 

Per-Ulf och Ulla rapporterade från sammanträdet. 

Lämnat in skrivelse från KPR med synpunkter inför arbetet med strategiska planen. 

Bilaga till originalprotokoll. 

Till nästa gång ska man enas om en beslutsgrupp bestående av tre ordinarie och tre ersättare. 

Till vice ordförande i rådet valdes Karin Liljestrand, SKPF. 

AU 

Protokoll justerat. 

Äldre. 

Kulturcafé blir den 21 april samt 19 maj som blir den sista gången. 

Grötfrukost anpassad för pensionärer den 21 april. 
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§ 67 Ekonomi 
Carin redogjorde för budgeten 1 januari– 9 april. 

Ekonomin är under kontroll. Per-Ulf tackar för en utmärkt redovisning. 

Carin har tagit fram två förslag till policy för resor och måltider. 

Beslut enligt förslag ett. 

Bilaga till originalprotokoll. 

 

§ 68 Cirklar 
Träff för cirkelledare den 21 maj. Genomförda cirklar ska rapporteras in till Ragne senast den 

1 juni. 

    

§ 69 Resor 
Resa till IKEA planeras till den 19 maj. Dagsresa till Sörbyn i början av juni samt ut på havet  

i juli. 

Kulturresa till Stockholm den 15–18 oktober. 

 

§ 70 Rekrytering/PR  
Har fått 55 nya medlemmar hittills i år. 

Till träffen för nya medlemmar den 4 maj är 58 personer inbjudna. 

Den 15 augusti planeras att vara på Gallerian för att presentera SPRF. 

 

§ 71 Icke medlemmar/aktiviteter 

Beslutade att ska man delta i våra aktiviteter då ska man vara medlem. 

 

§ 72 Samarbetet SKPF  
Styrelsen diskuterade angående samarbete/ samgående med SKPF. 

Förbundet har hittills inte gått ut med så mycket information i frågan därför beslutades att 

avvakta ordförandekonferensen den 2-3 juni. 

Om något kommer fram där bör en månadsträff ordnas i juni. 

 

§ 73  Drycker vid fest 
Förslag att erbjuda starköl och vin till försäljning, till självkostnadspris, vid vissa av våra 

träffar, tex. vår och julfesten. 

Beslutade enligt förslaget. 

 

§ 74 Sommarlotteri 
Beslutade att 20-kronors lotter ska säljas även denna sommar. 

Margareta Vikström beställer lotter. 

Styrelsen ska ta på sig ansvar att sälja lotter. 

 

§ 75 Rabattavtal 
Rabattavtalet ska hållas aktuellt och gärna utökas med fler företag. 
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§ 76 Återrapportering 
Påskbuffén 

Vid buffén deltog 80 personer. Mycket trevligt och god mat. 

Underhållningen av Madde Lundberg också bra. 

Distriktets årsmöte 

Distriktets årsmöte som var förlagt till Luleå genomfördes den 25 mars. 

 

§ 77 Nya frågor. 
Dialogmöte Sörbyn 

Kulturenheten inbjuder till dialogmöte i Sörbyn den 22 april. 

Hans Pettersson, Ulla och Ragne deltar. 

Beslutsgrupp inom KPR 

En beslutsgrupp bestående av tre ordinarie och tre ersättare ska utses. 

Förslag att Per-Ulf ingår som ordinarie representant. 

 

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

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


