
  

Protokoll fört vid möte med distriktsstyrelsen 2017-12-07 

Tid: 10.00 - 15.00 

Plats: Bergnäsgården, Luleå 

Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Inger Karlman, Mats Rensfeldt, Mona 
Wilsson, K-G Aasa, Nanny Öryd, Ingemar Johansson, Ingela Johansson, Maine 
Carlsson samt Christine Wallström från kansliet, Kurt Hägglund från 
valberedningen och Ove Lindblom från IT-gruppen. 

§ 60.  Mötet öppnas 

Anita Hollström, ordförande för SPF Seniorerna Bergnäset hälsade oss välkomna till 
Bergnäsgården och berättade litet om den verksamhet som bedrivs där.  

Därefter öppnade Bengt mötet. 

§ 61. Dagordning 

Godkändes med följande tillägg:  

under punkt 5. Rapporter  

e) förbundsstyrelse; Socialstyrelsens äldreråd 

 f) rapport från stadgegruppen 

§ 62.  Justering 

K-G Aasa valdes att justera dagens protokoll 

§.63. Föregående protokoll  

Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 64. Rapporter 

a) ekonomi: Mats gick igenom resultat- och balansräkning. Inga stora orosmoment 
men en liten osäkerhet då alla utgifter ännu inte betalats. Kan bli ett litet 
underskott för året. 



b) medlemsutveckling: Nanny har tagit fram statistik för distriktet och den visar en 
liten ökning totalt, 5508 medlemmar (en ökning med 14 personer). Glädjande är 
att fler mindre föreningar nu har ökat sina medlemsantal. Det finns fortfarande 
osäkerheter i medlemsregistret centralt och man håller på att städa i registret 
bl a genom att ringa upp ca 650 medlemmar i landet som inte betalat sina 
avgifter men har försäkringar. Föreningarna uppmanas att göra detsamma!  

c) utbildning: Ingela har dels tagit fram statistik över deltagande i höstens 
utbildningar och dels gjort en preliminär utbildningsplan för våren 2018 
(inklusive bestämda sammanträdesdagar för ds); se bil. 

Mona berättar att förbundet planerar regionala träffar inför valet bl a i Umeå 29 
januari 2018. Tanken är att vi ska få en ”verktygslåda” till hjälp inför 
opinionsbildningen om våra pensionärspolitiska frågor. 

 Distriktet ska ordna en aktivitet och bjuda in politiker på regionnivå där vi vill ha 
svar på vad de olika partierna tycker/avser att göra i några för oss viktiga frågor, t 
ex hälso- och sjukvård, boende, inflytande. 

Styrelsen diskuterar frågan om inte kassörsuppdraget och ansvaret för 
medlemsregistret hör ihop eller åtminstone bör ha nära samarbete med varandra. 
En gemensam utbildning planeras till 11 april 2018. 

d) remissvar: vårt svar på sakgranskningsrundan är inlämnat till regionen 

e) aktivitetsplan: Mona är förbundets kontaktperson för distrikten Norrbotten och 
Västerbotten och kan t ex delta på distriktsstämmor. Hon tipsar också om 
förbundets aktivitetsplan som ska finnas på hemsidan. Mona berättar kort om 
arbetet i förbundsstyrelsen och Socialstyrelsens äldreråd. 

I Länspensionärsrådet, LPR, har Mona och Anita Hollström redogjort för SPF:s 
arbete med rapporten om hälso- och sjukvårdsplanen. 

f) stadgegruppen: Bengt informerade om några av de frågor som grupperna arbetar 
med: distriktens roll som hjälp och stöd i viss administration t ex kassörsuppdraget, 
medlemsregistret och annat; distriktens roll som ”mellanhand” i kontakterna 
mellan förbund och föreningar; distriktens roll i demokratin,  hur förändringar i 
stadgarna påverkar föreningar och vad som händer med de olika beslutsnivåerna. 

medlemsgruppen: Nannys grupp pratar om hur stadgarna reglerar/ska reglera  
medlemskapet, om man ska ha någon annan form av medlemskap än den 
traditionella föreningsformen, kanske nätverk eller liknande. 

§ 65. Kursavgifter 

Tills annat beslutas av en distriktsstämma följer vi nuvarande beslut om att 
utbildning som anordnas av distriktet debiteras med 300 kr/deltagare. Detta gäller 
såväl om kursen anordnas centralt (i Luleå) som på hemmaplan hos någon förening. 



§ 66. Sommartinget 

K-G har fått besked om att Jan Eliasson har mottagit inbjudan till sommartinget. 
Inget svar ännu. Vi pratar om plan B, dvs annan prominent och intressant person. 

Förbundsordförande Eva Eriksson har tackat ja till medverkan. 

Plan B måste också finnas för finansieringen. Om vi inte får pengar från förbundet 
får vi jaga sponsorer. 

§ 67  Övriga frågor 

a) Styrelsens ledamöter ska fungera som kontaktpersoner gentemot distriktets 
föreningar. Den tidigare fördelningen är från 2015 och har inte justerats i den 
nuvarande styrelsen. Frågan kommer att behandlas på januarimötet. 

§ 68   Avslutning 

Ordförande tackar ledamöterna, önskar alla en God Jul och avslutar mötet. 

Maine Carlsson Bengt Ingesson K-G Aasa 

sekreterare  ordförande  justerare 




