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 Norrbotten  

  

Protokoll fört vid möte med distriktsstyrelsen 2017-11-09  

Tid: 10.00-15.00  

Plats: kansliet i Luleå  

Närvarande: ordförande Bengt Ingesson, Mats Rensfeldt, Mona Wilsson,  

Maine Carlsson (från kl 11.00), Ingemar Johansson, Ingela Johansson, K-G 

Aasa, Inger Karlman, Kurt Hägglund från valberedningen och Christine 

Wallström från kansliet.   

 

  

§ 49. Mötet öppnas  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

§ 50. Val av sekreterare  

Då ordinarie sekreterare var frånvarande utsågs Inger Karlman att föra dagens 

protokoll.  

§ 51. Dagordning  

Utsänd dagordning godkändes med följande tillägg under övriga frågor:  

  Remiss angående folkhälsostrategi  

  En bild av framtidens hälso- och sjukvård - vision 
 Medlemskortens utformning  

 samt under rapporter: info från förbundsstyrelsen.  

  

§ 52. Justering  

  

Ingemar Johansson valdes att justera dagens protokoll.  
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§ 53. Föregående protokoll  

  

Efter en genomgång godkändes föregående protokoll och lades till 

handlingarna.  

   

§ 54. Rapporter och delgivningar  

  

a. Ekonomi. Som framgår av utdelad sammanställning följer vi 

budget i stora drag. Vi kommer inte att få underskott 2017.  

b. Medlemsutveckling. Konstaterades att distriktet har en 

medlemsminskning om 0,5 – 0,7 %. Arvidsjaur, Råneå och 

Älvsbyn har en glädjande ökning - över 5 %.  

c. Utbildning. Planerade utbildningsdagar hittills har genomförts 

med positiva omdömen i utvärderingarna. För att få fler 

lokalavdelningar representerade vid valberedningsutbildning är 

det bra att skicka mailkopia på inbjudan även direkt till dem som 

utsetts till valberedning i varje lokalavdelning.  

Endast ett fåtal deltog i utbildning kring bedrägerier mot äldre.  

Mats Ekman från polismyndigheten och Alexander Sandgren från 

Länsförsäkringar gjorde båda en uppskattad insats, och kan vara 
intressanta att inbjuda till medlemsmöten.  

Tre kursdagar återstå under hösten: 15 nov Ekonomi för äldre, 
23 nov Medlemsregister och 6 december Hemsidan.  

  

Viktigt att få in lokalavdelningarnas årsmötesprotokoll, för att 

kunna skapa korrekta utskickslistor.  

  

Konstaterades att numera fungerar programmet för 

medlemsregister bra och man kan få ut listor med det speciella 

innehåll man önskar.  

  

Hanteringen med central uppbörd innebär att efter att 

förbundet gjort en påminnelse om ej erlagd avgift, får 

lokalavdelningen besked om vilka som ej betalt, för att själva 

kunna kontakta berörda medlemmar. Dessutom tar förbundet 

via ett callcenter kontakt i november med medlemmar som har 

livförsäkring, som förfaller, om man inte betalar in avgiften – ett 

extra skyddsnät!  
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d. Info från förbundsstyrelsen. Mona Wilson tog upp att 

förbundsstyrelsen har påbörjat sin planering inför valet och 

diskuterar former för detta. Vi var överens om att materiel och 

vissa gemensamma frågeställningar, statistikuppgifter etc. 

skulle vara värdefulla för lokalavdelningarna i deras arbete inför 

valet.  

  

§ 55. Utbildningsplan 2018  

  

Diskuterades förslag till utbildningsplan 2018.  

Föreslogs kompletteringar:  

28 feb Tips inför valet: idé- och erfarenhetsutbyte. Redovisning av användbar 

statistik och annat material, som kan underlätta.  

Marknadsföring, rekrytering kompletteras med facebook, och med ett 

studiebesök på Mediahuset.  

Grundläggande datakunskap för styrelsemedlemmar, lämpligen under hösten.  

Till KPR-utbildningen skulle även medlemmar i äldre-grupp kunna inbjudas. 

Studiecirkelledarutbildning med inriktning mot friskvård och hälsa.  

  

Ingela fortsätter arbetet med utbildningsplanen och datum fastställs vid nästa 

styrelsemöte.  

  

§ 56. Mötesplan våren 2018  

  

Fastställdes följande mötesplan för våren 2018:  

 to 18 jan                distriktsstyrelse   
 to   1 mars             distriktsstyrelse   
 to 22 mars             distriktets årsstämma  
 to 12 apr                distriktsstyrelse  
 to 26 apr                FO-konferens   
 to 17 maj               distriktsstyrelse  
  

Beslutades att styrelsemötet 7 dec hålls i Bergnäsgården. Inger bokar lokal.  
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§ 57. Sommarting.  

  

Diskuterades medverkande i och finansiering av det planerade sommartinget. 

Beslutades att omgående göra en ansökan om ekonomiskt bidrag från 
förbundet. Bengt åtgärdar.   

Medverkan av Gösta Bucht, Dagny Johansson och Charlotte Kalla är ytterligare 

förslag.  

   

§ 58. Övriga frågor.  

 Folkhälsostrategi. Landstinget har skickat ut sitt förslag till folkhälsostrategi för 

regionen för sakgranskning. Det har skickats till lokalavdelningarna för 

yttrande. Maine åtog sig att besvara remissen från distriktet.  

  

 En bild av framtidens hälso-och sjukvård – vision behandlades i grupparbete 

under FO-konferensen med stort engagemang. Mona redovisade synpunkter, 

som kommit fram. Arbetet är utmärkt i sin nuvarande form och fick ett ytterst 

positivt mottagande.  

  

 Medlemskortens utformning i hårt papper har fått kritik.  Att byta ut dem till 
plastkort skulle innebära en kostnad av 2,5 miljoner kr eller 15 kr per kort.  

  

 Positiv nyhet. Ingemar Johansson har gjort flerfaldiga studiebesök med 

grupper hos IRF, institutet för rymdfysik. Som tack har han överlämnat ett 

standar från SPF Seniorerna. Bild och artikel kring detta skickade han till 

tidningen Senioren, som omgående publicerat såväl bild som artikel på nätet. 

Bra!  

  

§ 59. Avslutning.  

  

 Inga fler ärenden förelåg och ordföranden förklarade mötet avslutat.  

  

        

      Justeras:  

  

  

 Inger Karlman    Bengt Ingesson  Ingemar Johansson 

sekreterare       ordförande         justeringsman  
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