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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-11-10 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Ulla Röding, Mats Hillergren, Anitha 

Törnblom, Rose-Marie Flodström, Eila Hämäläinen, Carin Johnsson Anita 

Lindgren § 164-178 Gunnar Flodström, Ragne Holmström § 169-178  

 

Valberedningen Eberth Gustafson § 162-169   

 

   

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

 

§ 163 Dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 164 Valberedningen 
Eberth Gustafson informerade att de ordinarie platserna i styrelsen var klara. 

Tre ersättare saknades men det fanns personer som skulle tillfrågas. 

Biträdande reseledare ej helt klar ännu. 

Valberedningen kommer säkert att kunna fylla de platser som saknas. 

      

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

 

§ 166 Inkomna skrivelser 
STIM-fakturering 

Beslutade att meddela förbundet att vi bedrivit ungefär samma verksamhet 2015 som under 

2014. 

 

§ 167 Utgående skrivelser. 
Till kommunen 

Ansökan om tider för träffar på Å-center samt för gymnastiken på Sanden. 

 

§ 168 Rapporter. 
KPR 

Kommunchefens rapport utskickad. 

Instruktionen är klar. Enligt den ska ledamötena erbjudas utbildning. 

Per-Ulf driver fortfarande frågan om slöjdlokaler. 

Nästa KPR den 2 december. 

AU 

Inget nytt 
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Äldre 

Vid Kulturcafét på Björken den 20 oktober deltog 54 personer 

Nästa blir den 17 november. 

 

§ 169 Ekonomi 
Carin redogjorde för budgeten för tiden januari till 6 november. 

Vi kommer kanske att göra ett noll resultat eventuellt lite plus. 

Trivselkommittén gör ett fantastiskt jobb. 

Ulla som är vice kassör har nu tillgång till plusgirot. 

 

§ 170 Cirklar 
Träff för cirkelledare blir på O II den 26 november. Vuxenskolan bjuder. 

Cirklarna går bra. Alla som planerats har tyvärr inte kommit igång. 

Vuxenskolan vill ha in alla listor före den 11 december. 

Förslag att skänka alster som tillverkas på slöjden till Bodens flyktinghjälp, detta 

under förutsättning att de som deltar i slöjden går med på det.  

Beslutade enligt förslaget. Ragne kollar med de som deltar i slöjden. 

Förslag tröjorna som har SPRF loggan kan skänkas till Röda Korset under förutsättning att de 

sedan skickas iväg. 

Beslutade enligt förslaget. 

    

§ 171 Resor 
Resan till IKEA 25 november är fullsatt.  

Bjurårevyn den 30 januari. 

Resa till Kiruna och IS- hotellet planeras till den 8-9 april. Kostnad 2000:- per person. 

40 platser är bokade, nu 10 personer anmälda. 

Vidare diskuteras resa till Jokkmokks marknad, Gallijaure samt en resa ut på havet. 

Kontakt ska tas med Axess resebyrå om eventuellt samarbete. 

 

§ 172 Rekrytering/PR  
Har fått 103 nya medlemmar hittills i år. 

Vid träffen för nya medlemmar deltog 12 personer. Mycket trevlig träff. 

Anitha kommer att beställa inbetalningskort för att betala avgiften 100 kronor samt etiketter 

för utskick av Aktivisten. 

 

§ 173 Årsmöte 2016   
Årsmötet blir den 24 februari klockan14.00 Björksalen, Björknässkolan. 

Sista dag för motioner är den 31 januari. 

Vid mötet ska frågan om avdelningens framtid tas upp. 

Kommer att bjuda på enklare förtäring. 

 

§ 174 Lokaler 2016 
Per-Ulf har, till kommunen, lämnat in ansökan om tider på Å-center och på Sandenskolan. 
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§ 175 Kongressen 
Kongressen blir den 17-19 maj 2016. 

Motioner från enskild medlem ska ha inkommit till avdelningen senast den 16 november. 

Motioner från avdelningar ska vara inne till förbundet senast den 15 december. 

Anitha skriver ett förslag till motion angående medlemsavgiften 100 kronor. 

Tas upp på nästa styrelse. 

 

§ 176 Återrapportering 

Ordförandeträff Sunderbyn 

Per-Ulf och Mats har deltagit i en träff med avdelnings och distriktsordföranden från SPRF 

och SKPF angående utredningsunderlaget inför samgående med SKPF. 

Där beslutades om ett gemensamt förslag att Norrbotten organiseras med en distriktsstyrelse. I 

styrelsen ska varje avdelning ha en representation.  

På avdelningsnivå fortsätter Bodens och Arvidsjaurs SKPF och SPRF avdelningar som egna 

avdelningar. Avdelningarna i Luleå, Piteå och Kiruna avser att upphöra och gå in i SKPF:s 

avdelningar.  

Dialogmöte 

Rapporterade från dialogmöte mellan kulturenheten och kulturföreningar. 

Där togs bl.a. upp om att ansöka om kulturstöd för 2016. 

Vill också ha hjälp från föreningar men bokmässan som planeras. 

Funktionärslunchen 

Vid lunchen deltog 80 personer. Mycket god mat serverades. 

Stort tack till trivselkommittén. 

Nästa år ska funktionärerna inbjudas till middag klockan 16.00. 

 

§ 177 Nya frågor. 
Julbord 

Julbordet blir den 10 december klockan 14.00. Kostnad 200 kronor/person. 

Annons inne i Extra Bladet den 19 november. Anmälan till den 30 november. Max 150 

personer får plats. 

Bosses Band kommer att underhålla. 

 

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

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


