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PROTOKOLL 2016-09-08 

Sammanträde kl 10.00-15.00 med distriktsstyrelsen i SPF Seniorernas lokal i 

Gällivare. 

Närvarande 

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

Ingemar Johansson, Kerstin Malmström, Nanny Öryd och Mona Wilsson. 
 

Innan styrelsemötet informerade Maria Cederberg och Anna Byberg Lundin om 

Tågkompaniet och dess verksamhet inbjudna av Ingemar Johansson för en framtida 

diskussion om ett eventuellt samarbete i form av en reserabatt för SPF 

Seniorernas medlemmar.  
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Bengt Ingesson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 
   

2. Dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 
 

3. Justering 

Ingemar Johansson utsågs till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Rapporter och delgivningar 

 

A. Ekonomi 

Mats Rensfeldt informerade om den ekonomiska situationen, med 301 250,28 kr i 

tillgångar. 
 

B. Medlemsutveckling 

2016-01-01 fanns 5 607 medlemmar i länet. Den senaste uppgiften från 2016-09-

07 visade 5 560 medlemmar – en minskning med 47 medlemmar. 
 

C. Utbildning 

Kenneth Strömberg informerade om utbildningsläget inför hösten där den första 

utbildningen ”Effektivt valberedningsarbete” genomfördes dagen innan detta möte. 

Den 14 september genomförs ”Utbildning för KPR-ledamöter” och den 20 september 

”Tryggare ekonomi på äldre dar”. Den 12 oktober genomförs ”Bedrägerier, säkrare 

hemmiljö och trafik för äldre” och den 9 november ”Ledarskapsutveckling”. 

FO-konferensen genomförs den 17-18 oktober i Sunderby Folkhögskola 
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D. Nolia 

Bengt Ingesson informerade om SPF Seniorerna deltagande vid Nolia, där bl a den 

nya broschyren som beskriver distriktets verksamhet delades ut. En namninsamling 

för att få behålla kontanthanteringen i samhället skrevs på av 1 002 personer. 

Bengt deltog i en hearing i Socialdemokraterna tält tillsammans med bl a Sten Fors 

från PRO. 
 

6. Nomineringar 

Mötet utsåg Mona Wilsson som kandidat till den nya förbundsstyrelsen 2017. 
 

7. Remisser 

Remisserna ”SPF Seniorernas konsumentpolitiska program” och ”SPF Seniorernas syn 

på respekt och likaberättigande” ska skickas till föreningarnas ordförande inför 

FO-konferensen den 17-18 oktober, där de ska diskuteras och behandlas. En 

grupp ska utses som svarar på dessa remisser. De kommer även att diskuteras vid 

styrelsemötet den 13 oktober.   
 

8. Övriga frågor 

Ett avtal med LF (Länsförsäkringar) kommer att upprättas. Sedan tidigare finns en 

uppgörelse om en reducering av självrisken för hemförsäkring för SPF Seniorernas 

medlemmar. LF kommer att inbjudas till FO-konferensen där de ska informera om 

en aktuell rabatt. 
 

K-G Aasa föreslog att Patrik Boström, chef vid Radio Norrbotten, ska bjudas in 

till FO-konferensen. 
 

9. Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet   Ordförande Justeras 

 

 
Kenneth Strömberg   Bengt Ingesson        Ingemar Johansson 
 

 


