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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-12-08 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, Gunnar Flodström, Ragne Holmström  

 

Valberedningen Eberth Gustafson § 179-181   

 

   

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

 

§ 180 Dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 181 Valberedningen 
Eberth Gustafson informerade att läget var oförändrat sedan förra sammanträdet. 

Två ersättare saknas och inte klart med biträdande reseledare. 

Även till trivselkommittén saknas personer. 

Valberedningen kommer säkert att kunna fylla de platser som saknas. 

      

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

 

§ 183 Inkomna skrivelser 
Från Röda Korset 

Tack för närvaron och den fina gåvan i samband vid deras 100-års jubileum. 

 

§ 184 Utgående skrivelser. 
Till förbundet 

STIM-fakturering samt datum för avdelningens årsmöte. 

  

§ 185 Rapporter. 
KPR 

Ansökan om kulturstöd ska vara inlämnat senast den 18 december. 

Parkförvaltningen har fått pengar för att snygga upp infarter till Boden. 

Kommunen har för tillfället inget betalningsansvar till Sunderby sjukhus 

Äldre 

Vid Kulturcafét på Björken den 17 november deltog 54 personer. 

Nästa blir den 15 december. 

Diskuterade arbetsfördelningen vid kulturcaféerna. 

Beslutade att Mats ansvarar för caféet. Mats fixar även fika och underhållning. 
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Ulla ordnar med personal samt kokar kaffe och sköter disken. 

Beslutade också att flygbladen bara ska sättas upp på Björken och i trappuppgånger i de 

intilliggande husen, inte delas ut i brevlådor som tidigare. 

 

§ 186 Ekonomi 
Carin redogjorde för budgeten för tiden januari till 7 december. 

Ser bra ut. 

Per-Ulf ska lämna in ansökan angående hyresbidrag för vår lokal. 

Avgiften till Nordea höjs från 450 kronor till 600 kronor/ år. 

Inventeringslistor klara. 

Julbord den 10 december. 

Nu 139 anmälda.  

Vinster som vi fått från apoteket Laxen och Swedbank kommer att lottas ut. 

Underhållning Bosses Band samt ” Herrkören.” 

 

§ 187 Cirklar 
Senast den 11 december ska genomförda cirklar vara inrapporterade till Ragne. 

Den 14 december kommer ersättning till cirkelledarna att betalas ut. 

 

§ 188 Resor 
Resan till IKEA 25 november var en trevlig resa. 

Bjurårevyn den 30 januari nu 15 anmälda. 

Resa till Kiruna och IS- hotellet den 8-9 april. Nu 15 anmälda. 

Resa till Jokkmokks marknad planeras till den 5 februari, IKEA i maj, Gallijaure i juni, ut på 

havet i juli. 

Teaterresa till Stockholm 14-16 oktober. Oscarsteatern fyller 110 år och ger en gnistrande och 

helt nyskräddad revy. 

 

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

Anitha har fått etiketter för utskick av Aktivisten. 

 

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

Motioner ska vara inlämnade till avdelningen senast den 31 januari. 

Underlag till årsredovisningen ska vara inskickat till Lisa senast den 15 januari. 

Inför årsmötet kopierar Ragne upp 200 ex. av handlingarna. 

Kören ska vidtalas att sjunga en sång vid inledningen samt två som avslutning. 

 

§ 191 Lokaler 2016 
Lista över bokade lokaler på Å-center och Björken finns på vår lokal. 
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§ 192 Kongressen 
Avdelningen skickar två motioner till kongressen. 

Den ena gäller sänkt medlemsavgift 2015 och 2016 och den andra gäller drivmedelsförmåner. 

Motionerna har behandlats på styrelsesammanträdet och skickas med tillstyrkan vidare till 

förbundet. 

Bilaga till originalprotokoll. 

 

§ 193 Ansökan kulturstöd 
Ansökan om kulturstöd för 2016 ska vara inlämnat till kommunen senast den 18 december. 

Äldregruppen ansvarar och söker 12 000 kronor för år 2016. 

 

§ 194 Aktivisten 
Aktivisten ska tryckas upp i 1500 ex. 

Utskick ska göras den 8 januari klockan 09.00 

 

§ 195 Återrapportering 
Bokmässa 

Kulturenheten planerar att ordna en bokmässa. 

Vill ha hjälp från föreningar. 

Vi har tagit upp frågan men känner inte för frågan. 

 

§ 196 Nya frågor. 
Förtjänsttecken 

Förtjänsttecken tilldelas de som varit ledamot i avdelningsstyrelse i minst sex år. 

Vi har inte någon som uppfyller kravet nu. 

Program för månadsträffar 

Anitha lämnar tips på program vid månadsträffar. 

Trafikmedicinska enheten Kalix sjukhus. 

Operation Smile. 

RFN Vidsel. 

Carina Gabrielsson, konsumentvägledare. 

 

§ 197 Avslutning. 
Per-Ulf tackar för ett utmärkt år 2015, önskar varandra en god jul och avslutar sammanträdet. 

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


