
 

NORRBOTTEN 

Protokoll fört vid styrelsemöte med distriktsstyrelsen 2017-03-02. 
Tid: 2017-03-02 kl. 10.00 – 12.30. 
Plats: Kansliet, Luleå 
Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Mona Wilsson, Nanny Öryd, K-G Aasa, Inger 
Karlman samt från kansliet Christine Wallström. 
 
Frånvarande: Ingemar Johansson, Kerstin Malmström, Mats Rensfeldt och Kenneth 
Strömberg. 
   
§ 1. Mötet öppnas. 
        Ordförande Bengt Ingesson hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2. Dagordning. 
        Utsänd dagordning godkändes efter tillägget värvningslistan under punkten övriga frågor. 

 
§ 3. Sekreterare. 
        Inger Karlman valdes att föra dagens protokoll. 
 
§ 4. Justerare. 
        Nanny Öryd valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 5. Föregående protokoll. 
        Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 6. Rapporter och delgivningar. 

a. Ekonomi. Budgeten har i stort sett följts utom vad gäller utbildning och konferenser. Vi har 
haft ett omfattande utbildningsprogram. Årets 2-dagars FO-konferens blev betydligt dyrare 
än tidigare år. Diskuterades alternativa lokaler fortsättningsvis, t ex Örnviks kursgård. Inger 
kollar priser och faciliteter. 

b. Medlemsutveckling. Ingen aktuell statistik tillgänglig. Fortfarande problem med 
medlemsregistret. Ordförande rapporterade från DO-konferens. Förbundet kommer att 
ordna fler utbildningstillfällen efter att distriktsstämmorna är hållna. Sedvanlig revision inför 
kongressen pågår. 

c. Utbildning. Utbildningsplan för våren och hösten är reviderad utifrån framförda behov och 
önskemål. Samrådsgruppen i Luleå önskar en utbildningsdag kring sociala medier. Ett 
positivt initiativ! Vi avser att lägga in en studiedag under hösten enligt deras önskemål. Ove 
Lindblom fortsätter under våren med ytterligare utbildning kring medlemsregistrering och 
hemsida. Konstaterats att det nya datasystemet kräver en viss datorvana inför 
utbildningstillfällena. 

d. Projekt ”Leva hela livet”. Ordförande lämnade en lägesrapport angående projektet ”Leva 
hela livet”. Just nu justeras projektansökan utifrån de nya premisser,  som gäller. Nytt 
startdatum för projektet sätts till 11 - 12 september. 
 



§ 7. Inför distriktsstämman. 

 

        Motioner. Inga motioner har inkommit till stämman. 

 

       Program. Distriktsstämmans program är förberett och medverkande är vidtalade. 

  

       Valberedning. Två av nuvarande valberedningens ledamöter har avsagt sig omval. Beslutades att    

 K-G Aasa vidtalar Kurt Hägglund om han vill kandidera. Vore bra med någon från 

 malmfältsområdet. Uppdrogs åt Nanny Öryd att arbeta med frågan. 

        

       Årsredovisning. Årets resultat visar ett underskott om 13 769 kr. Underskottet är en konsekvens 

 av dels ovanligt många utbildningstillfällen, dels den betydande fördyring av 

 kostnaderna för FO-konferensdagarna på Sunderbyns folkhögskola. 

      Verksamhetsplan 2017.Beslutades att utsänt förslag till verksamhetsplan för 2017 ska föreläggas 

 distriktsstämman. 

§ 8. Inför kongressen. 

 Motioner. Behandlades den motion som inkommit från SPF Seniorerna, Arvidsjaur 

 angående ändring av uppbörd och stadgar. Styrelsen beslutar att tillstyrka motionen 

 och sänder den med yttrande till Förbundet. 

 Nominering till förbundets valberedning. Beslutades att nominera Mona Lindblom för 

 omval till förbundets valberedning. Samtliga nomineringar kommer att redovisas vid 

 DO-konferens i maj, för att där beredas till ett förslag till kongressen. 

§ 9. Övriga frågor.  

 Värvningslistan. Värvningslistan som tidigare kommit flera gånger om år har uteblivit. 

 Den är ett värdefullt underlag för personliga kontakter och inbjudan till vår 

 verksamhet och behövs givetvis även i fortsättningen, även om man centralt skickar 

 ett rekryteringsbrev till nya seniorer. Det har blivit förseningar p g a Miriam. 

 Ordförande kontaktar Veronica Sjölin i ärendet. 

 Åkerbäret 40 år. Framfördes muntligen en inbjudan till ordförande Bengt Ingesson att 

 delta i jubileumsfirandet 2017 – 03 - 10 kl. 16.00 i Örnässkolan, Luleå. 

 

§ 10. Avslutning. 

 Då inga fler ärenden förelåg avslutades mötet. 

     

    Justeras: 

 

Inger Karlman    Bengt Ingesson 

Sekreterare    ordförande 

 

    Nanny Öryd 

    justeringsman 

 

 

 

  



  

  
 

 
  
 

 


