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PROTOKOLL 2016-12-08 

Sammanträde kl 10.00-14.00 med distriktsstyrelsen i LF Norrbottens 

sammanträdesrum i Luleå. 

Närvarande 

Bengt Ingesson, Inger Karlman, Mats Rensfeldt, Kenneth Strömberg, K-G Aasa, 

Ingemar Johansson och Mona Wilsson. 
 

Ej närvarande 

Kerstin Malmström och Nanny Öryd. 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Bengt Ingesson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 
   

2. Dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 
 

3. Justering 

K-G Aasa utsågs till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Åkerbärets äldregrupp informerar 

Annika Sandberg informerade om arbetet som sker i Åkerbärets äldregrupp som 

ska ses som ett komplement till KPR och vara en länk mellan kommunen och våra 

medlemmar. En av många viktiga uppgifter är att se till att vården för anhöriga 

fungerar tillfredsställande. 
 

6. Rapporter och delgivningar 

 

A. Ekonomi 

Mats Rensfeldt informerade om den ekonomiska situationen, med 224 910,73 kr i 

tillgångar. 
 

B. Medlemsutveckling 

2016-01-01 fanns 5 607 medlemmar i länet. 2016-11-07 fanns 5 545 medlemmar 

– en minskning med 62 medlemmar. Från 7 november till 1 december har Gällivare 

fått 10 nya medlemmar och Kiruna har fått 12 nya medlemmar. 
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C. Utbildning 

Kenneth Strömberg sammanfattade årets och höstens utbildningar som varit de 

mest ambitiösa i modern tid. Dessutom har Ove Lindblom och Ingemar Johansson 

genomfört åtta utbildningsdagar med anledning av den nya hemsidan och det nya 

medlemsregistret, ett arbete som kommer att fortsätta under våren. 

Utbildningskommittén tillsammans med Ove och Ingemar kommer att samlas vid ett 

möte den 16 januari kl 10 på kansliet för att diskutera och fastställa vårens 

utbildningsprogram. 
 

D. Socialstyrelsens äldrevård 

Monica Ulfhielm som är ledamot i socialstyrelsens äldreråd har tillskrivit landets 

distriktsordförande för att få in synpunkter på hur äldreomsorgen fungerar och 

KPR:s roll och uppgifter samt tänkbara ledningssystem som kan tänkas utveckla 

verksamheten. 

Synpunkter har lämnats av Mona Wilsson som är äldrevårdsansvarig vid distriktet. 
 

E. Valberedning 

Ivan Åkerlund från valberedningen rapporterade att de haft ett antal möten och 

tillskrivit länets SPF-föreningar om förslag till lämpliga ledamöter och funktionärer 

till distriktets organisation. Åtta kandidater har nominerats till olika funktioner. 

Valberedningen kommer att ha fortsatta diskussioner med dessa. 
 

F. Hörselansvarig 

Lars-Eric Jonsson informerade om sin verksamhet, som kommer att bli aktuell i 

utbildningsform under våren. 
 

G. IT-ansvarig 

Ove Lindblom informerade om arbetet med den nya hemsidan och det nya 

medlemsregistret. Vissa problem återstår att lösa, som att få fram fortlöpande 

statistik. 
 

7. Avtalsförslag LF Norrbotten 

Bengt Ingesson informerade det samarbetsavtal som upprättats med LF 

Norrbotten, som ger 10 000 kronor årligen till SPF Seniorerna i Norrbotten och 

extra bra villkor för våra medlemmar. 
 

8. Projekt ”Leva Hela Livet” 

Om finansiering kan ordnas från landstinget, kommer projektet att genomföras 

tillsammans med PRO, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Sunderby 

folkhögskola. 
 

9. Övriga frågor 

Ingemar Johansson kommer att föreslå en medlemsrabatt på 25 procent hos 

Tågkompaniet för SPF Seniorerna inom distriktet.  
 

KG Aasa informerade om en dialogduk som kan användas i grupparbeten för att 

fastställa lämpliga uppgifter som bl a kan ligga till grund för en arbetsplan. 
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Ingemar Johansson har tillskrivit förbundet om U3A som en tänkbar 

samarbetspartner vid resor i England.  
 

Det arbete som Ove Lindblom och Ingemar Johansson genomfört under åtta 

utbildningsdagar under hösten bör rimligtvis generera i en lämplig ersättning. 

Mötet beslutade att de får 3 000 kronor vardera för höstens utbildningar. 
 

SV Norrbottens nya idéprogram innehållande värdegrund och vision kommer att 

diskuteras den 15 december i Örnvik Hotell & Konferens.  
 

10. Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet   Ordförande Justeras 

 

 
Kenneth Strömberg   Bengt Ingesson        K-G Aasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


