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Protokoll nr 4  

 
Fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte 

Måndag den 26 april 2021 Kl 10.00-11.30 

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. 
 

 
§  27   Mötets öppnande 

  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§  28 Val av justerare 
  Att jämte ordförande justera dagen protokoll valdes Jari Karivainio. 

 
§  29 Fastställande av dagordningen 

  Dagordningen godkändes. 

 
§  30  Föregående protokoll 

  Protokoll nr2 från 2021-03-22 justerades och lades till handlingarna. 
  Protokoll nr3 från 2021-04-08 konstituerande justerades och lades till 

  handlingarna. 
 

§  31 Ekonomi och medlemmar 
  Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Alla medlemsavgifter har 

  ännu inte inkommit. Se bilaga 1-2 
  Medlemsantalet fortsätter sjunka är nu 1306. 

    
§  32 Inkommande skrivelser 

  a) Kommentarer till Alectras studier. Ordförande kontaktade förbundet 
   angående uttalandet i media ”att pensionärerna var nöjda med pensionen,” 

   det var inget objektivt uttalande. Insändaren sätt in i media. Se bilaga 3 

     
  b) Upphandling av äldreboendet Sudergården har tagits upp i RPG. 

Vad står kvalité för? Det står för utbildad personal, heltidsanställd personal, 
nattbemanning, lokalt tillagad mat och medicinsk kompetens. Det är krav 

som inte får ställas mot kostnaden. Per-Olof Jacobsson kommer att delta i 
utbildningen ”hur vill pensionärerna ha det” den 19 maj. 
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§  33 Rapporter 
  a) Jari Karivainio håller fortsättningsvis kontakt med Länsstyrelsen om 

   Coronaläget och vidarebefordrar ut det till föreningarna. 
  b) Jari Karivainio har också svarat på en enkät från förbundet om den 

   digitala delaktigheten. Se bilaga 4-5 
                                                                                                   
 

§ 34  Övriga frågor 

      Till utbildningsansvariga valdes Thomas Frid, Eva Lindström, 
  Göte Johansson och Jari Karivainio. 

Hur fungerar mail utskicken till föreningarna? Vidarebefordras de ut till 

medlemmarna? Vad mer kan vi göra för att få ut inbjudningar och 
information som rör alla? 

Förslag: massutskick via mail, sms, Facebook, media och hemsidan 
Frågan tas upp igen på nästa möte styrelsemöte. 

Sekreteraren sätter in information under ”Pensionärsnytt” i media. 
 

Nästa digitala DO-konferens är den 5 maj. 
 

Ordförande konferensen som var planerad i maj att ställas in. 
 

Ordförande har varit i kontakt med förbundet angående Almedalsveckan, de 

hade inget besked att ge.  
 

§  35 Nästa styrelsemöte 
  Måndag den 7 juni kl 10.00. 

 

§  36 Avslutning 
  Ordförande avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten. 

 
 

 
 

 
 

Vid pennan 
 

 
 

 
________________ ________________ ___________________ 

 Barbro Kysinger Britt Ohlsson  Jari Karivainio 

  Sekreterare Ordförande Justerare 
 

   
  



 


