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Protokoll nr 2  
 

Fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte 
Måndag den 22 mars 2021 Kl 10.00-12.00 

Plats: Centerexpeditionens möteslokal i Visby 
Närvarande: Britt Ohlsson, Göte Johansson, Anna-Britta Hansson, Sten Björklund, 

   Jari Karivainio, Margrethe Bernsen, Agneta Johansson, Eva Lindström   
                     Per-Olof Jacobsson 

Digitalt: Thomas Frid, Barbro Kysinger. 
 

 
§  11   Mötets öppnande 

  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§  12 Val av justerare 

  Att jämte ordförande justera dagen protokoll valdes Margrethe Bernsen. 
 

§  13 Fastställande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes. 

 
§  14  Föregående protokoll 

  Protokoll nr1 från 2021-03-01 justerades och lades till handlingarna. 
   

§  15 Ekonomi och medlemmar 
  Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Se bilaga 1-2 

  Medlemsantalet sjunker är nu 1312. 
  Bokföringsprogrammet VISMA har nu köps in.   

   

§  16 Inkommande skrivelser 
  a) Förbundet Folkhälsoveckan 17-21 maj  

   Distriktet gör en tipspromenad som kan användas av alla föreningar 
   under hälsoveckan. Förslaget tas upp på stämman. 

  b) Smarta seniorer AB vi tackar nej till erbjudandet.  
  c) Styrelsen ställer sig inte bakom Skånedistriktets förslag till stadgegruppen.  

    
    

§  17 Rapporter 
      a) Jari Karivainio håller fortsättningsvis kontakt med Länsstyrelsen om 

  Coronaläget. En uppmaning till styrelsen att svara på enkät angående 
  efterlevnaden av FHM rekommendationer. 
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  b) Webb-konferenser 3 mars: SPF 
   SPF är aktiva i det politiska arbetet som berör pensionärerna och har 

   kontinuerlig kontakt med regeringens pensionärskommitté, för att   
   förbättra de äldres situation i samhället.   

   Man vill försvåra för olika aktörer på nätet att få fram uppgifter som kan 
underlätta bedrägerier. 

   RPG är ett viktigt forum. 
   Kongressen del 2 / 2020 kommer att hållas fysiskt den 23-24 augusti. 

   Uppmaning till föreningar o distrikt att skaffa Facebook, det är ett sätt att  
   nå ut till medlemmarna. 

   Extra anslag tilldelas ”Tillsammans mot Ensamhet”. 
  c) RPG 10 mars 

   Förstärknings pengar på 29 miljoner på 3 år. Vad skall de användas till? 

   SPF ordförande ställde frågorna: Var, när och hur förstärkningspengarna 
   skall användas och kommer det en redovisning.   

   Gott om platser på särskilda boenden nu. 
 Lagen om valfrihetssystem LOV. Regionen håller på att upphandla hemtjänst 

och kommer att även sluta avtal med privata aktörer.  
Detta innebär att privata aktörer kan komma att finnas på hela Gotanda.  

   myndighet konkurrensutsätter delar av sin verksamhet där brukaren får 
   välja leverantör. 

     
    

§  18 Årsmötet 
   Hans Klintbom kommer att leda årsmötet. 

   Ordförande har formulerat en insändare om den låga pensionen,  
   insändaren tas upp för ett godkännande på årsmötet. 

   Flera av föreningarna har inte meddelat vilka ombud som kommer. 

   Digital närvaro på årsmötet? Jari Karivainio undersöker möjligheten. 
     

§  19 Nästa styrelsemöte 
  Konstituerande möte 8 april efter stämman. 

 
§  20 Avslutning 

  Ordförande avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten. 
 

Vid pennan 
 

 
 

 
________________ ________________ ___________________ 

 Barbro Kysinger Britt Ohlsson  Margrethe Bernsen 

  Sekreterare Ordförande Justerare 
 

   


