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Protololl nr 1  
 

Fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte 
Måndag den 1 mars 2021 

Plats: Centerexpeditionens möteslokal i Visby 
Närvarande: Britt Ohlsson, Göte Johansson, Anna-Britta Hansson, Sten Björklund, 
 Jari Karivainio, Margrethe Bernsen, Agneta Johansson, Eva Lindström. 

Digitalt: Thomas Frid, Barbro Kysinger, Hans Klintbom. 
Anmält frånvaro: Per-Olof Jacobsson 

 
 
§  1   Mötets öppnande 

  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§  2 Val av justerare 
  Att jämte ordförande justera dagen protokoll valdes Anna-Britta Hansson. 
 

§  3 Fastställande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes. 

 
§  4  Föregående protokoll 
  Protokoll nr 8 2020 justerades och lades till handlingarna. 

   
§  5 Ekonomi och medlemmar 

  Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Se bilaga 
  Alla föreningar har ännu inte inkommit med rapport om aktivitetsstöd.  
  Budget prognos för 2021-2023 presenterades. 

  Medlemsantalet sjunker är nu 1314. 
  Agneta Johansson kommer att från 1 juli 2021 ta över kassörsuppdraget. 

  BESLUT styrelsen beslöt att köpa in bokföringsprogrammet VISMA och en projektor. 
 

§  6 Inkommande skrivelser 
  a) Protokoll från RPG: Ordförande informerade från RPG mötet den 10 december. 
  Protokollet finns att läsa på distriktets hemsida. Nästa PRG möte 10 mars. 

  b) Arbetsgruppen digitala nätverk: Förbundsstyrelsen inventerar digitaliseringen 
   i distrikten. Hur ser det ut? 

  
  c) Digitala temagrupper: Regionen Gotland har skickats ut en enkät till föreningarna, 

med frågan, ”vilka möjligheter har föreningarna att delta i digitala möten”? 

  d) Folkhälsoveckan 17-21 maj 
  Frågan tas upp på distriktsstämman. 

 
§  7 Rapporter 
  a) Webb-konferenser 2 mars: Eva Eriksson varnar för seniorlånen som det görs 

mycket reklam för nu. Varningen gäller den höga räntesatsen. 
  Peter Sikström meddelade att kongressen kommer att hållas i slutat av augusti. 

  SPF seniorerna har fått 4,5 miljoner i statligt bidrag. 
  SPF seniorerna har inte något skrivet avtal med Studieförbundet Vuxenskolan. 
  En enkät om hur SPF tycker samarbetet med SV fungerar fylldes i. Omdöme bra.   

  b) Ensamhetsutbildning 
  Ordförande har deltagit i kursen ”Tillsammans mot Ensamhet” digitalt. 
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 c) Övrigt 

Jari Karivainio fortsätter att följa Corona utvecklingen och vidarebefordrar till 
föreningarna.    

Jari Karivainio och Barbro Kysinger har deltagit i ett digitalt möte som handlar om 
digitalisering i äldrevården, Projektledare är Caroline Allard. Alla äldreboenden på 

Gotland deltar i projektet. Skolungdomar har gjort ett flertal filmer som visats på 
äldreboenden vilket har varit uppskattat. 
Regionen fick 20 000 kr och köpte 40 surfplattor som sedan skulle lånas ut till  

65 plussare, 3 månader åt gången och med en viss utbildning.  
Samtliga plattor är utlånade.  

 
§  8 Övriga frågor 
  Hans Klintbom från valberedningen deltog i dagens möte, ännu har ingen 

  avsagt sig uppdrag i styrelsen. 
  Stämmohandlingarna skall vara klara för utskick och hemsida den 23 mars.  

  Thomas Frid uppmanade alla att kolla hemsidan. 
  Fullmakt godtas inte på stämman, ombuden måste vara fysiskt närvarande. 
  Ombud till stämman kan utses utan ett årsmöte.  

   
§  9 Nästa styrelsemöte 

  Centerexpeditionen den 22 mars kl 10.00 
 
§10 Avslutning 

  Ordförande avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten. 
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________________ ________________ ___________________ 
 Barbro Kysinger Britt Ohlsson  Anna-Britta Hansson 
  Sekreterare Ordförande Justerare 

 
   

 
  

 


