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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-08-11 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Carin Johnsson, Ulla Röding, Mats 

Hillergren, Anitha Törnblom, Rose-Marie Flodström, Eila Hämäläinen,  

Anita Lindgren, Gunnar Flodström, Ragne Holmström § 119 - 121 

 

   

§ 113  Öppnande 

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

 

§ 114 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

      

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

 

§ 116 Inkomna skrivelser 
Inbjudan till mässa, Hjälpmedel och hälsa i fokus, Boden Arena 2-3 september. 

 

§ 117 Utgående skrivelser. 
Inga utgående skrivelser. 

 

§ 118 Rapporter. 
KPR 

Inget sammanträde nu. 

AU 

Inget nytt 

Äldre 

Efter kontroll med Socialförvaltningen är nu tider för höstens kulturcafé på Björken bokade. 

22 september, 20 oktober, 17 november, 15 december klockan 12.00-15.00 

 

§ 119 Ekonomi 
Carin redogjorde för reviderade budgeten och uppföljning för tiden 1 januari till 6 augusti. 

Ekonomin ser bra ut. 

Inventering för 2015 ska göras. 

 

120 Cirklar 
Cirklarna cykel, boule och stavgång pågår. 

Slöjdlokalerna ska tömmas. 

Per-Ulf samt PROs ordförande ska träffa representanter för fastighetsförvaltningen och kultur 

och fritid för att försöka lösa lokalbehovet för slöjdverksamheten. 
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§ 121 Resor 
15 september Ajtté Fjäll och Samemuseum i Jokkmokk, Vuollerim 6000.  

Till hösten, kanske innan stockholmsresan, planeras en soppteater i Luleå. 

Kulturresan till Stockholm den 15–18 oktober har en plats kvar. 

Resa till IKEA 24 november samt Bjurårevyn den 16 januari.  

Funderar på resor med övernattning för år 2016. Ishotellet finns på förslag. 

 

§ 122 Rekrytering/PR  
Har fått 76 nya medlemmar hittills i år.  

Anitha har skickat brev till de personer som fanns på varningslistan, de som alltså inte betalat 

sin medlemsavgift för 2015. Under september kommer uppgift från förbundet vilka av dessa 

som nu betalat.  

Den 15 augusti ska vi finnas på Gallerian för att bl.a. informera om SPRF, rekrytera 

medlemmar och sälja lotter. 

 

§ 123 Skördefesten 
Vid skördefesten 28-30 augusti ska bakas mjukkakor till försäljning. 

Per-Ulf kommer att hämta en ny degmaskin. 

Start torsdag klockan 10.00 för iordningställande och lite bakning. 

Priset för mjukkakor 20 kronor styck. 

 

§ 124 Ordförandeträff Sunderbyn 
Distriktet kommer att ordna ordförandeträff i Sunderbyn den 12 oktober. 

Tas upp igen på nästa styrelse. 

 

§ 125 Återrapportering 

Inget att rapportera nu. 

 

§ 126 Nya frågor. 
Modevisning 

Planerar modevisning den 22 oktober med Vestmans Dam & Herr.  

Kontakt har tagits med SKPF om deras medverkan. 

Tas upp på nästa styrelse. 

 

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

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


