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Protokoll fört vid distriktsstyrelsen  2017-10-04 

Tid 10.00 - 15.00 

Plats: kansliet i Luleå 

Närvarande: ordförande Bengt Ingesson, Mona Willson, Ingemar Jo-
hansson, Inger Karlman, K-G Aasa, Ingela Johansson, Mats Rensfeldt 
(från kl 11.00), Nanny Öryd,  Maine Carlsson och från kansliet Christine 
Wallström. 
Kjell Hjelm, Lisbeth Lindmark och Kurt Hägglund, ledamöter i valbered-
ningen 

§ 40. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Valberedningens 
ordförande Kjell Hjelm informerade om att det är dags att börja arbetet med att ta 
fram ett förslag till distriktssstyrelse och ville därför som ett första steg ha en kort 
presentation av styrelsens medlemmar. Han berättade också översiktligt om hur 
valutskottets arbete går till.


§ 41. Dagordning 

Dagordningen godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: SV:s jubileum, 
K-G:s förslag om sommarting, Bengt besök i Råneå och information från Färd-
tjänstrådet.


§ 42. Justering 

Mona Willson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.


§ 43. Föregående protokoll  

Godkändes och lades till handlingarna.


§ 44. Rapporter och delgivningar 

a) Ekonomi: Mats gick igenom finanserna som ser bra ut även om vårens distrikts-
stämma blev dyrare än budgeterat.




b) Medlemsutveckling: Nanny redogjorde för siffrorna . De flesta avdelningar har 
vikande siffror men det finns även uppmuntrande exempel t ex Gällivare: en styrel-
se med blandade åldrar, engagerande och intressanta aktiviteter, värvningsbrev 
och välskött Facebooksida tror vi är en del av orsakerna  bakom avdelningens 
framgång! Föreningen är också duktig på att engagera medlemmar utanför styrel-
sen som kan ta på sig större och mindre uppdrag utifrån kompetens och intresse.


Diskussionen om metoder för marknadsföring fortsätter på utbildningen den 5 ok-
tober.


c) Utbildning: bra gensvar på höstens första utbildningar (14 st på KPR-utbildning-
en, 22 st på Marknadsföring och till dags dato 10 st till kursen för valutskott)


På FO-konferensen den 23-24 oktober kommer vi att uppmana alla lokalavdel-
ningar att komma med önskemål och förslag för nästa års utbildningar för fortsatt 
planering vid nästa distriktsstyrelse 9 november.


§ 45. FO-konferensen 23-24 oktober 

Programmet är inte helt klart men Bengt presenterade några punkter som kommer 
att tas upp: 


- förbundssekreterare Peter Sikström kommer att tillsammans med våra ombud 
där (Bengt, Mats och Inger) rapportera från sommarens kongress,  beslut, planer 
och diskussioner.


- Bengt ska informera från DO-konferensen

- Mona berättar om arbetet i länspensionärsrådet, LPR. Hon föreslår att rapporten 

Framtidens hälso- och sjukvård behandlas i ett grupparbete på FO-konferensen.

- forskare från Göteborg deltar via länk för att visa på projektet Kooperativ för 

bättre hälsa

- lokalavdelningarna får möjlighet att rapportera om sina verksamheter

- utbildningsfrågor

- diskussion om möjligheten att hålla sommarting, bl a finansieringen 


§ 46. Ingemars frågor 

- bör distriktet ha en ansvarig kontaktperson för medlemmar som är osäkra på 
vart man ska vända sig i olika ärenden som rör kommun eller region? Styrelsen 
enas om att det är bättre att varje lokalavdelning gör en aktuell lista med viktiga 
telefonnummer, mailadresser och länkar. Bra att ha till hands, samlat på ett ställe 
även om uppgifterna finns på hemsidor hos kommuner, region och myndigheter. 
Men viktigt att listan hålls uppdaterad!


- har bankerna åldersgränser för möjligheten att låna pengar? Ingemar tycker att 
förbundet bör undersöka vad som gäller och Bengt ska ta upp frågan på DO-
konferensen för senare behandling på FO-konferensen.Vi avvaktar tills vi vet 
mera.


- om medlemmar inte betalat sin avgift måste lokalavdelningen ändå betala in till 
förbundet och obalans i finanserna uppstår. Hur ska detta regleras på ett bättre 



sätt? Frågan arbetas med i förbundets stadgeöversyn och ett förslag kommer till 
nästa kongress. Och fram till dess gäller nuvarande ordning.


§ 47. Övriga frågor 

SPF-distriktet kommer att delta på Stora Nolia 2018. Vi söker mässbidrag och un-
dersöker om förbundet avsätter extra pengar för att det är valår.


SPF Norrskenet Töre har svårt att få ihop en styrelse och har ansökt om att få läg-
ga ner föreningen, Bengt har föreslagit att de i stålet ska gå ihop med SPF Gnistan 
i Kalix och Töre har antagit det förslaget. Stadgeenliga möten ska hållas och beslut 
fattas så någon gång under första kvartalet 2018 ska övergången vara klar. Gnistan 
hälsar välkommen!


Bengt presenterar utredningen Norrbottens folkhälsostrategi. SPF är en av organi-
sationerna som lämnar synpunkter. Så här skriver folkhälsostrategen Jonna Hans-
son som håller i arbetet:


 ”Detta strategidokument har tagits fram med främsta mål att samordna länets resurser, bidra till att 
länet arbetar i samma riktning och fungera som stöd i arbetet för alla berörda aktörer mot en för-
bättrad folkhälsa. En länsgemensam målsättning, en plan för vägen dit samt hur länets regionala 
aktörer ska samverka är strategins viktigaste kärnpunkter. Endast genom samverkan mellan flera 
aktörer och politikområden kan länet åstadkomma de stora förbättringskliv som är nödvändiga för 
att möta framtiden.” 
Från förordet till Norrbottens Folkhälsostrategi 

Lokalavdelningar kan lämna synpunkter till distriktsstyrelsen före den 9 november 
och deltagande organisationer har sen fram till den 30 november att sammanfatta 
och skicka in.


Studieförbundet Vuxenskolan firar i år 50 år och bjöd in till ett seminarium på Hotell 
Nordkalotten den 16 september. Programmet bestod av historiska tillbakablickar, 
presentation av nytt studiecirkelpaket och information om hur man söker projekt-
pengar, ett arbete som Edefors ekonomiska förening, EDEK är duktiga på och som 
de berättade om.


Bengt har deltagit vid ett medlemsmöte i Råneå och bl a gjort reklam för ett studi-
ematerial om Tryggare ekonomi på äldre dar.


Inger berättar om Färdtjänstrådets verksamhet. Nytt är att kunden nu kan få ett 
särskilt legitimationsnummer så man inte behöver använda sitt id-kort/körkort. 
Man kör numera också två dubbelturer (sjukresor) till Umeå.

Styrelsen beslutar att Inger ska delta i möte med regionala kollektivtrafikmyndig-
heten, RKM den 11 oktober.


§ 48. Avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.





