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Protokoll fört vid distriktsstyrelsen 2017-08-31 

Tid: 10.00 - 15.00 

Plats: Kansliet i Luleå 

Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Mona Willson, Mats Rensfeldt, 
Inger Karlman, Ingemar Johansson, Ingela Johansson, Maine Carlsson 
och från kansliet Christine Wallström. 

Frånvarande: KG Aasa och Nanny Öryd 

§ 30.  Mötets öppnande 

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.


§ 31.  Dagordning 

Dagordningen godkändes med följande tillägg: under § 34 information från LPR resp. 
förbundsstyrelsen och under § 39 inbjudan från SV, förslag om utökning av IT-grupp, 
mässbidrag och frågan om sommarting.


§ 32  Justering 

Ingela Johansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.


§ 33  Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna.


§ 34  Rapporter och delgivningar 

	 a) Ekonomi: Mats gick igenom nuläget och informerade om att han sökt 
regionbidraget och det verkar ok. Blir troligtvis samma som tidigare.


	 b) Medlemsutveckling: styrelsen har fått medlemsstatistik från Nanny och den visar 
på en oförändrat antalet medlemmar. Utebliven medlemsökning gäller inte bara 
Norrbotten utan organisationen i stort och den viktiga frågan kvarstår: hur blir vi fler? Vi 
måste bl a få medlemmarna själva att värva vänner, bekanta och arbetskamrater vid 
pensioneringen. 

Fortsatt diskussion på FO-konferensen.




�
	 c) Från kongressen: Bengt och Inger sammanfattade några av de frågor som togs 
upp. Förutom avtackning av förra förbundsordförande Christina Rogestam, som 
berömdes för sitt arbete med att ge SPF Seniorerna genomslag i media så var 
medlemsregistrets problem föremål för många och långa diskussioner. Många bra samtal 
i dialogforumen, bl a om ålderism.

Det beslutades även om översyn av stadgar och att förbundsavgiften höjs med 30 kronor 
från 2019. Mona Lindblom valdes till ordförande i valberedningen.Dessutom behandlades 
99 motioner. Mer information från kongressen i kommande nummer av Senioren.


	 d) Deltagande i forskningsprojekt: LTU driver ett projekt om hur ett gränssnitt bör 
se ut för att äldre ska kunna/vilja använda internet för att vara delaktiga och kunna 
påverka i samhällsfrågor, viktigt för ökad hälsa. Siri Åström från SPF Boden rapporterade.


	 e) Distriktet behåller Norrbottensbroschyren på hemsidan men har tackat nej till 
fortsatt hosting. Broschyren finns fortfarande kvar pappersform.


	 f) Mona rapporterade från länspensionärsrådet, LPR. Ett material om framtidens 
hälso- och sjukvård har varit ute på remiss och i oktober ska svaren från alla berörda 
organisationer behandlas. Mona har sammanfattat de viktigaste punkterna, se bif. 
skrivelse. 

	 g) Mona rapporterar från förbundsstyrelsen: förbundets IT-strateg Sabina Brogård 
vill veta vilket behov av hjälp vi har och kommer gärna ut i landet och vill träffa distriktets 
medlemsregisteransvariga. Ingemar, Ingela och Ove kommer att träffa henne.Vi bjuder 
också in henne till FO-konferensen i oktober om det passar.  
Mona är invald i Socialstyrelsens äldreråd. Bra!


§ 35  Höstens utbildningar 

	 - reviderad utbildningsplan för hösten 2017:  
20 september kurs för ledamöter i KPR; 

5 oktober rekrytering/marknadsföring samt information/verktyget Facebook; 

12 oktober kurs för ledamöter i valutskott; 

23-24 oktober FO-konferens; 

1 november bedrägerier mot äldre och 

15 november ekonomi för äldre

23 november  medlemsregister

6 december hemsida


	 -ekonomiska villkor vid lokala utbildningar: Bengt väcker frågan om lokalföreningar 
ska betala samma summa, 300 kr/deltagare, oavsett om utbildningen hålls centralt i Luleå 
eller om någon från distriktet kommer ut till föreningen. Huvudspåret är central utbildning, 
kanske kan annat arrangeras i undantagsfall. Frågan diskuterades, delade meningar 
uppstod, frågan bordlades.


§ 36  Lokalfrågan 

Distriktets kansli med sammanträdes- och kurslokaler blir kvar på nuvarande adress t o m 
2018.
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§ 37 Medlemskap i Smart Senior 

Frågan bordlades vid förra mötet och nu beslutar distriktsstyrelsen att teckna avtal med 
Smart Senior under förutsättning att varken distriktet eller enskilda medlemmar behöver 
betala något. Vår del i avtalet blir att tipsa om (göra reklam för) erbjudandena hos 
medlemmarna. Se bif. avtal. 

§ 37  NTF-kampanj Äldre i trafiken 28 september 

Inbjudan har gått ut till målgruppen trafikansvariga i lokalavdelningarna.


§ 38  Övriga frågor 

- Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till inspirationsdag på Hotell Nordkalotten den 
16 september. Maine deltar.


- KG:s förslag till sommarting i Sörbyn 2018 diskuteras. Vi är överens om att det är en 
mycket bra medlemsaktivitet men den kräver naturligtvis en del planering bl a om 
finansiering. Ordförande/styrelsen ska arbeta med frågan och även ta den med till FO-
konferensen i oktober.


- vi deltar inte i Nolia Höst detta år. Söker nytt mässbidrag nästa år.

- Ingemar och Ove föreslår att Ingela också ingår i IT-gruppen och styrelsen godkänner.

- Ingemar ställer frågan om vi ska uppmärksamma Finlands 100 år som självständig stat, 

kanske på FO-konferensen. Inget beslut tas i frågan men tanken väcktes om att bjuda 
in den lokala Finska föreningen till de lokalavdelningar som har närhet till grannlandet t 
ex Kalix och Haparanda.


§ 39  Avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.



