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PROTOKOLL 2016-04-20 

Sammanträde kl 10-15 med distriktsstyrelsen i sammanträdesrummet vid 

kansliet i Luleå. 

Närvarande 
Bengt Ingesson, Inger Karlman, Mats Rensfeldt, Kenneth Strömberg, K-G Aasa 
(1-6C), Ingemar Johansson, Kerstin Malmström, Nanny Öryd och Mona 
Wilsson. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Bengt Ingesson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
 
2. Presentationer 
Styrelsens medlemmar presenterade sig för den nye ledamoten Nanny Öryd. 
   
3. Dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 
 
4. Justering 
Kerstin Malmström utsågs till justerare. 
 
5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 
6. Rapporter och delgivningar 
 
A. Ekonomi 
Mats Rensfeldt informerade om ekonomin i dags dato. Landstingsbidrag har 
sökts för 2017. Tidigare var det på 113 000 kr. Nu är det på 107 000 kr. 
 
B. Medlemsutveckling 
Ingemar Johansson informerade om medlemsutvecklingen. Vid årsskiftet var 
medlemsantalet 5 607 medlemmar i Norrbotten. Den 7 mars 5 617. I dag har vi 
5 629 medlemmar. En ökning med 0,4 procent. 
 
C. Utbildning 
Kenneth Strömberg informerade om utbildningsdagen den 27 april som riktar 
sig till ansvariga inom information, marknadsföring och program. En viktig 
utbildning där varje förening bl a ska berätta om den mest lyckade aktiviteten – 
som tips till övriga föreningar. 
 
I samband med denna utbildning kommer bl a häftet Idéboken med massor av 
evenemangstips att delas ut. 
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D. Från förbundet 
Ingemar Johansson rapporterade om regionalkonferensen ”Förening för alla” i 
Stockholm där man samlat olika insatser och verktyg för att ge inspiration och 
stöd till föreningens arbete med att stärka medlemskapets värde – med bl a 
dialogduk. 
 
Utbildningen ”Tryggare ekonomi på äldre dar” för informatörer kommer att 
genomföras den 12-13 september i Stockholm. 
 
7. Ärenden från distriktsstämman 6 april 
Motionen ”Medlemsförmåner för oss medlemmar i Norrbotten” från Kiruna 
togs upp och diskuterades. 
Mötet beslutade att utse en arbetsgrupp med Ingemar Johansson som ansvarig 
tillsammans med Kerstin Malmström. De ska undersöka om det möjligen finns 
att få reserabatter.  
 
8. FO-konferens 3 maj 
Studieförbundet Vuxenskolan kommer att engageras för en information om 
sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet. 
 
Dialogduken kommer att presenteras – samt Intranätet med bl a ”Tryggare 
ekonomi för äldre”. 
 
9. Multi Media Broschyr – JS Sverige 
Ett samarbete har upprättats med företaget JS Sverige om produktionen av en 
broschyr i 2 500 exemplar som beskriver och presenterar SPF Seniorerna i 
Norrbotten. 
 
10. Övriga frågor 
Förbundsstyrelsen har utsett Sonja Åneman som kontaktperson för 
Norrbottens-distriktet. 
 
Inbjudan har inkommit att delta på årsstämman för Kalix Folkhögskola den 12 
maj. 
Mötet konstaterade att ingen av ledamöterna hade möjlighet att delta. 
 
RKM inbjuder till färdtjänstråd den 19 maj kl 10-13 i landstinget. 
Mötet utsåg Inger Karlman att delta. 
 
Distriktansvariga inom SPF Seniorerna Norrbotten är följande personer (med 
ersättare) efter den senaste årsstämman: 
 
Utbildningsansvarig  Kenneth Strömberg 
Hörselansvarig  Lars-Eric Jonsson (Seja Björk) 
Trafik    Kurt Holmqvist (Roger Berg) 
Folkhälsoansvarig  Vakant 
Äldre och anhörigansvarig Mona Wilsson 
IT och registeransvarig Ove Lindblom, Ingemar Johansson 
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Medicin- och ålderismansvarig Lisbeth Bergman 
 
Marknads- och informationsansv. K-G Aasa 
Rekryteringsansvarig  Ingemar Johansson 
Länspensionärsrådet  Gunilla Bergstedt (Mona Wilsson) 
 
Mötet beslutade att utse följande dagar för styrelsemöten (kl 10-15) under det 
kommande verksamhetsåret:  
 
2 juni, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december, 16 februari, 2 mars. 
 
11. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet   Ordförande Justeras 
 
 
Kenneth Strömberg   Bengt Ingesson        Kerstin Malmström 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


