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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-05-05 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,  

Anita Lindgren, Gunnar Flodström. 
Ej närvarande: Mats Hillergren 
 

   

§ 79  Öppnande 

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

§ 80 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 
      

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

 

§ 82 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 

§ 83 Utgående skrivelser. 
Inbjudan till träff för cirkelledare den 21 maj. 
 

§ 84 Rapporter. 
KPR 

Nästa sammanträde 6 maj. 

AU 

Inget nytt 

Äldre. 

Kulturcafé den 21 april endast 27 betalande. Sista kulturcafét för våren blir den 19 maj. 
Vid grötfrukosten den 21 april som upplevdes mycket positiv deltog 45 personer. 

Ulla rapporterade från Kvalitetsdialogen som anordnats av kommunen den 18 december. 
Anteckningar bilaga till originalprotokoll. 

 

§ 85 Ekonomi 
Carin redogjorde för budgeten 1 januari– 2 maj. 

Ekonomin är god. Per-Ulf tackar för en utmärkt redovisning. 
 

§ 86 Cirklar 
Träff för cirkelledare den 21 maj. Senast 1 juni ska genomförda cirklar rapporteras in till 
Ragne. Språkcirklar är efterfrågade. 
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§ 87 Resor 
Resa till IKEA den 19 maj 23 anmälda nu. Resa till Forsnäs, Niemisel, Sörbyn 1 juni, till 

Hindersön den 8 juli. 
15 september Ajtté Fjäll och Samemuseum i Jokkmokk, Vuollerim 6000, eventuellt 
soppteater i början av oktober och IKEA 24 november. 

Kulturresa till Stockholm den 15–18 oktober. 
 

§ 88 Rekrytering/PR  
Har fått 65 nya medlemmar hittills i år. Bra medlemstillströmmning. 

Till träffen för nya medlemmar den 4 maj var 68 personer inbjudna, 20 deltog vid träffen. 
Anitha redovisade de önskemål om cirklar och andra aktiviteter som framkom vid träffen. 
Den 15 augusti planeras att vara på Gallerian för att presentera SPRF. 

 

§ 89 Modevisning 

Modevisning till hösten diskuterades. Ska i så fall vara på Å-center. 
Uppdrogs till Lisa att ta vidare kontakter i frågan. 
 

§ 90 Nationaldagen 
Till ansvarig för planerandet av nationaldagen utsågs Mats. 

Vi ska ha deltagare i fanborgen och fika ordnas i lokalen. 
Annons ordnas av Per-Ulf. 
 

§ 91  Vårfesten 
Till vårfesten den 8 maj nu 64 anmälda 

Kommer att finnas möjlighet att köpa öl och vin. 
I avgiften för festen ingår ett lotteri med vinster från slöjdverksamheten. 
 

§ 92 Återrapportering 
Dialogmöte 

Ulla och Ragne rapporterade från Dialogmöte i Sörbyn. 
Trevligt möte. Inte mycket pengar att fördela. Kommer att bli en liten del till vår 

kulturverksamhet. 
 

§ 93 Nya frågor. 
Annons i Aktivisten. 

Resebyrån Axess vill få in en annons i Aktivisten. 

Beslutade att ta in annonsen och att Per-Ulf förhandlar fram ersättning. 
 
Boulebana 

Bostadsrättsföreningen önskar anlägga en boulebana vid vår lokal på Drottninggatan. 
Totala kostnaden beräknas till 9000:- + moms. 

Beslutade att vi är beredda att medfinansiera anläggningen med 3000:- 
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Slöjdlokalen 

Slöjdlokalen som används ligger två våningar under markplan. Den är därmed mycket 
otillgänglig och har brister i ventilationen. Vi anser att lokalen inte är tillräckligt säker för 

våra medlemmar bl.a. ur brandsynpunkt. 
Förslag att i och med vårsäsongen stänger SPRF sin verksamhet där. 
Beslutade att avsluta slöjdverksamheten i denna lokal. 

Beslutet var enhälligt. 

 

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

 
 
 

 
 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


