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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2016-01-12 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Mats Hillergren, Lisa Forslund, Ulla Röding, Anitha Törnblom §11 samt 

§15-18, Rose-Marie Flodström, Eila Hämäläinen, Anita Lindgren, Gunnar 

Flodström, Ragne Holmström. 

Ej närvarande: Per-Ulf Sandström, Carin Johnsson. 

 

Valberedningen Eberth Gustafson   

 

Övrig närvarande:   
Vaktmästare Jan Gällman   

   

§ 1  Öppnande  
Vice ordföranden Mats Hillergren hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 Dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Valberedningen 
Eberth Gustafson informerade att det saknades en ersättare. 

Inte helt klart med biträdande reseledare. 

Även till trivselkommittén saknas personer. 

Valberedningen fortsätter sitt jobb för att fylla platserna 

      

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

 

§ 5 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 

§ 6 Utgående skrivelser. 
Till kommunen 

Ansökan om hyresbidrag för vår lokal. 

  

§ 7 Rapporter. 
KPR 

Inget nytt nu. 

Äldre 

Kulturcafét på Björken den 15 december upplevdes mycket positivt. 

SPRF kören som stod för underhållningen var mycket uppskattad, mycket bra. 
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§ 8 Ekonomi 
Ingen rapport angående ekonomin denna gång eftersom kassören var bortrest. 

 

§ 9 Cirklar 
Cirklar för våren har startat. 

Ersättning till alla cirkelledarna har betalas ut. 

 

§ 10 Resor 
Bjurårevyn den 30 januari nu 24 anmälda. 

Resa till Kiruna och Ishotellet den 8-9 april 22 anmälda.  

Annons angående resan till Bjurårevyn och Jokkmokks marknad kommer. 

Teaterresa till Stockholm 14-16 oktober.  

 

§ 11 Rekrytering/PR  
Har fått 3 nya medlemmar i december. Nu totalt 1258 medlemmar. 

 

§ 12 Motioner till årsmötet 
Inga motioner har inkommit. 

 

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

Nästa styrelse ska årsredogörelsen, kostnadsersättningar, verksamhetsplan för 2016 tas upp. 

Även dagordningen till mötet samt förslag till medlemsavgift för 2017. 

En beslutspunkt på dagordningen ska vara avdelningens framtida status. 

Inför årsmötet kopierar Ragne upp 200 ex. av handlingarna. 

 

§ 14 Nominering till förbundsstyrelsen 
Till kongressen 2016 föreslås ett samgående mellan SPRF och SKPF. 

Vid samgåendet erbjuds SPRF två ordinarie styrelseposter samt två ersättare i SKPF:s 

förbundsstyrelse fram till SKPF:s kongress 2017.  

Beslutade att nominera Per-Ulf och Mats till i första hand ordinarie ledamöter i andra hand 

som ersättare. 

Nomineringarna ska vara inlämnade senast den 1 mars. 

 

§ 15 Styrelsesammanträden den 9/2 och 8/3 
Förslag har framförts att tiden för  sammanträdena den 9/2 och 8/3 ändras från klockan 09.00 

till klockan 13.00. 

Beslutade enligt förslaget 

 

§ 16 Återrapportering 
Julbordet 

Mycket trevligt, god mat. Bara positivt från deltagarna. 

Har fått dagens ros i tidningarna. 
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§ 17 Nya frågor. 
Aktivisten 
Rabattavtalet måste kollas igenom. Motor och Fritid tas bort, finns inte numera. 

Säkerhet i vardagen kan utgå. 

Till utgivningen nästa vår ska skrivningen om medlemskortet ändras. 

Vill ha förslag på innehåll. 

SPRF-tidningen 

Får nu kartonger med över ex av SPRF tidningen. 

Jan Gällman vill ha hjälp med tunga paket eftersom han inte har bil. 

Han hör av sig när han behöver hjälp. 

Beslutade att Anitha meddelar förbundet att vi inte ska ha mera tidningar nu. Vi meddelar när 

vi vill ha extra tidningar. 

 

§ 18 Avslutning. 
Mats tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

  

 

 

 

 Mats Hillergren  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


