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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2016-04-05 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

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

Röding, Rose-Marie Flodström, Eila Hämäläinen, Lennart Larsson, Ragne 

Holmström, Mona Ahlström. 

Ej närvarande: Bo Engström 

 

   

   

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

 

§ 62 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

   

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

 

§ 64 Inkomna skrivelser 
Från Distriktet 

Inbjudan till utbildning säkerhetsombud. 

 

§ 65 Utgående skrivelser. 
Till Förbundet 
Årsredovisning, revisionsberättelse, protokoll årsmötet, funktionärsblankett. 

Till Distriktet 

Årsredovisning, budget och verksamhetsplan 2016, funktionärsblankett. 

  

§ 66 Rapporter. 
KPR 

Ulla rapporterade från KPR. 

Boden har nytt platsvarumärke. 

Sundsbron klar. Infarterna till Boden ska snyggas upp. 

Äldre 

Vid Kulturcafét på Björken den 15/3 stod Lets Dance för underhållningen vilket var mycket 

uppskattat av de ca: 50 personer som deltog. 

Nästa Kulturcafé blir den 19/4 då underhållning av Björn och Bosse. 

Beslutade att Kulturcafét kommer att fortsätta året ut. 

 

§ 67 Ekonomi 
Carin redogjorde för budgeten för tiden 1 januari--31 mars. 

Bra koll på ekonomin. Stort tack till Carin. 
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§ 68 Cirklar 
Cirklarna fortsätter som vanligt. 

Studieförbunden ska ha fakturaunderlag för kostnader för cirklar. 

Till spanska är 8 personer anmälda men tyvärr saknas lärare. 

Träff för cirkelledare planeras till i maj. 

 

§ 69 Resor 
Resa till Kiruna och Ishotellet den 8-9 april. 28 personer anmälda. 

Den 18 maj planeras resa till IKEA, 16 juni Gallijaure och den 8 augusti till NOLIA i Piteå. 

Till hösten undersöks övernattningsresor till Ullared eller Uleåborg. 

I november resa till IKEA. 

 

§ 70 Rekrytering/PR  
Cirkeln rekrytering/PR kommer att avslutas vid nästa träff. 

Mona kommer att har ansvaret för rekryteringen och frågorna kan slås ihop med 

”Aktivistgruppen” där Mona ska ingå. 

Träff för nya medlemmar blir den 31 maj. 

 

§ 71 Utbildning säkerhetsombud 
Distriktet inbjuder till utbildning för säkerhetsombud den 18 april. 

Till utbildningen anmäls Bo, Ragne, Mona och Lisa. 

 

§ 72 Återrapportering 
Distriktets årsmöte 

Rapport från distriktets årsmöte den 8 mars lämnades. 

Påskbuffé 

Påskbuffén den 17 mars var mycket trevlig och en utsökt buffé serverades. 

Boden Överluleå Hembygdsförening 

Mats rapporterade från hembygdsföreningens årsmöte. 

 

§ 73 Nya frågor. 
Lotteri till sommaren 

Carin kollar om lämpligt lotteri som kan säljas bl.a. under sommaren. 

21-lotterna fortsätter som vanligt. 

Medlemskap 

Fråga om medlemskap vid våra aktiviteter togs upp. 

Beslutade En förutsättning för att delta i våra aktiviteter är att man är medlem i föreningen 

eftersom det är en kostnad för föreningen. 

När det gäller resor kan vi samverka med andra pensionärsföreningar i mån av plats. 

Lokaler 

Ragne undersöker möjlighet att kunna få lokaler på Björken för bl.a. snickeri. 

Aktivisten 

Gruppen utökas med Mona som ansvarar för rekryteringen. 
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Rabattavtal 

De som kontaktade företagen när rabattavtalet gjordes kollar med dessa om avtalet fortfarande 

gäller. 

Klart till styrelsen den 10 maj. 

 

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

  

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


