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PROTOKOLL 2016-06-02 

Sammanträde kl 10.00-12.00 med distriktsstyrelsen i sammanträdesrummet vid 

kansliet i Luleå. 

Närvarande 
Bengt Ingesson, Inger Karlman, Mats Rensfeldt, Kenneth Strömberg, Kerstin 
Malmström, Nanny Öryd och Mona Wilsson. 
 
Ej närvarande 
K-G Aasa och Ingemar Johansson. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Bengt Ingesson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
   
2. Dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 
 
3. Justering 
Inger Karlman utsågs till justerare. 
 
4. Föregående protokoll 
I föregående protokoll fastställdes datum för styrelsemöten under det 
kommande verksamhetsåret. Vid detta möte beslutades att styrelsemötet den 8 
september ska genomföras i Gällivare. Nanny Örud ordnar lokal. 
Vid det styrelsemötet inbjuds styrelsen i Gällivares förening samt 
representanter för föreningarna i Kiruna, Pajala, Övertorneå och Överkalix. 
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 
5. Rapporter och delgivningar 
 
A. Ekonomi 
Mats Rensfeldt informerade om den ekonomiska situationen, med 333 535,15 kr 
i tillgångar. 
 
B. Medlemsutveckling 
Vid förra styrelsemötet 2016-04-20 fanns 5 629 medlemmar i länet. Den senaste 
uppgiften från 2016-05-31 visade 5 612 medlemmar – en minskning. 
 
C. Utbildning 
Kenneth Strömberg informerade om utbildningsläget inför hösten där de två 
första utbildningarna ”Effektivt valberedningsarbete” den 7 september och 
”Utbildning för KPR-ledamöter” den 14 september är färdigställda för utskick 
till berörda.  
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Utbildningen ”Tryggare ekonomi på äldre dar” för cirkelledare den 20 
september är på gång. Bengt Ingesson, som leder den utbildningen, har fått 
förslag till inbjudan och program. 
 
Utbildningen ”Trafik för äldre, bedrägerier, säkrare hemmiljö” den 12 oktober 
kommer att fastställas i augusti. 
 
D. Från förbundet 
Insändare från förbundet har skickats till länets medier. 
Utbildning ”Tryggare ekonomi på äldre dar” den 12-13 september i Stockholm. 
DO-konferens den 10-11 oktober i Stockholm. 
Utbildning för utbildningsansvariga den 31 aug – 1 sept i Stockholm. 
 
Förbundets valberedning vill ha in förslag på lämpliga personer till förbundets 
styrelse och revisorer. Samtliga föreslagna personer kommer att intervjuas. 
 
6. Rabatter 
Den 20 juni inför Länstrafiken i Norrbotten en rabatt på 25 procent för 
pensionärer, vilket särskilt gläder arbetsgruppen med Ingemar Johansson och 
Kerstin Malmström som jobbat för detta. 
 
Företaget Hälsoprodukter.com erbjuder en rabatt på 12 procent på sitt 
sortiment, som riktas till SPF:s medlemmar i Norrbotten. 
Mötet beslutade att tacka nej till erbjudandet. 
 
7. Skrivelse från Samrådsgruppen i Luleå 
Samrådsgruppen i Luleå har i en skrivelse till distriktsstyrelsen begärt att få 
protokoll och eventuella bilagor från KPR och LPR utsända i pappersform, 
eftersom de oftast är ”väldigt omfattande”. 
De skriver ”Då det är meningen att information ska gå vidare till våra 
medlemmar anser vi att genomläsning bör ske med noggrannhet. För att göra 
detta måste vi ta ut dokumenten på våra egna skrivare”, vilket blir kostsamt. 
De begär i skrivelsen att distriktet ska stå för dessa kostnader samt ordna med 
utskick av dessa dokument. 
Mötet konstaterade att distriktet inte kan biträda Luleås föreningar med detta 
och avslår därmed denna begäran. 
 
8. Övriga frågor 
Mona Wilsson berättade om en undersökning som presenteras på SPF:s webb 
som handlar om maten i äldreboenden i landets kommuner, där man bedömde 
hur bra maten var samt hur bra matmiljön var – där ex vis Luleå hamnade på 
207 plats. 
Det finns en hel del viktig information på SPF:s webb, sådana som är lämpliga 
att diskutera inom KPR, menade hon. 
 
Inger Karlman informerade att ett färdtjänstråd har bildats i landstingets regi av 
Kenneth Johansson, VD vid Länstrafiken i Norrbotten. 
Mötet utsåg Inger som distriktets kontaktperson i rådet. 
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Distriktet är ansvarigt för SPF:s medverkan i Nolia den 6-14 augusti. De som 
vill arbeta i montern kontaktar ansvarige Bengt Ingesson. 
Kerstin Malmström föreslog att vissa aktuella inslag på SPF Seniorernas 
hemsida skulle tryckas upp för utdelning under mässan. 
Utvärderingen från en tidigare mässa visade att det endast behövs två 
personer samtidigt i montern.  
En bra rekommendation, tyckte mötet. 
 
9. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet   Ordförande Justeras 
 
 
Kenneth Strömberg   Bengt Ingesson        Inger Karlman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


