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Protokoll nr 5 

 
Fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte. 

Måndag den 7 juni 2021 kl 10.00 -11.30 
Plats: Centerexpeditionens Solbergagatan 30 62145 Visby. 

Närvarande: Britt Ohlsson, Göte Johansson, Agneta Johansson, Jari Karivainio,  
 Margrethe Bernsen, Eva Lindström, Per-Olof Jacobsson, Sten Björklund, 

 Anna-Britta Hansson och Barbro Kysinger. 
Digitalt: Thomas Frid. 

 
§ 37 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 38 Val av justerare. 

 Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Agneta Johansson. 
 

§ 39 Fastställande av dagordning. 
 Dagordningen godkändes med tillägg i paragraf § 43 e) f).  

 
§ 40 Föregående protokoll. 

 Protokoll nr 4 från 26 april justerades och lades till handlingarna. 
 

§ 41 Ekonomi och medlemmar. 
 Ekonomin inga stötte förändringar. Se bilaga.1,2,3. 

 Medlemsantalet sjunker, vi är nu 1296 medlemmar. Se bilaga 4. 
 

§ 42 Inkomna skrivelser. 

 a) Ordförande informerade om det mailet som gått ut till alla i styrelsen, 
om hur man gör för att logga in på distriktets hemsida, och då få tillgång  

till bland annat utbildningar. 
  b) Inför valet 2022. 

   Skall SPF göra något inför valet? Frågan tas upp på nästa möte. 
 c) Från samverkansgruppen Söder om Söder.  

  De ställer sig skarpt kritiska till olika punkter i förslag till nya stadgar som 
skall tas på kongressen 23-24 augusti.   

   SPF Seniorerna Gotlands distriktet ställer sig bakom deras kritik. 
   ”Gör om och gör rätt”. Se bilaga 5. 

 
§ 43  Rapporter 

  a) Jari Karivainio håller fortsatt kontakt med Länsstyrelsen angående  
   pandemin. Sista rapporten inför sommaren är den 17 juni om inget 

   oförutsett inträffar. Rapporteringen återupptas i slutet av augusti. 

 b)  Folkhälsoveckan har bjudit på många och bra föreläsningar som ligger 
   kvar på hemsidan för den som vill lyssna i efterhand. 
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 c) Webbkonferenser 5 maj och 1 juni, genomgående temat var 
    var pensionen, den ofrivilliga ensamheten och rekrytering. 

   Pensionshandbok finns att tillgå på intranätet. 
  Förbundet ta fram material till medlemsrekrytering.  

  Materialet kommer att delges föreningar o distrikt för att sedan kunna  
 beställas och användas i rekryteringsarbetet framöver.  

   Rekryterings pengar kan sökas från kontot ”Marknadsföringsbidrag”.  
 d) Årsmöte med Forsa SPF Seniorerna.  

Ordförande o Kassör besökte föreningens årsmöte. Framskrivna planer 
finns på att lägga ner föreningen. För att upplösa en förening fordras två på 

varandra kommande årsmöten.  
För att få ha kvar sin livförsäkring måste man vara medlem i någon 

förening.  

 e) Per-Olof Jacobsson hade förhinder att närvara den 19 maj på RPG:s 
utbildningsdag. 

 f) Socialförvaltningen har inrättat en e-tjänst som skall göra det lättare 
  att få hjälp. Ansökan kan göras av anhöriga eller av mottagaren själv.  

Har man inte dator, går det bra att söka på telefon via socialmottagningen. 
 

§ 44  Övriga frågor 
  Kalendariet behöver revideras, sekreteraren till hemsidesansvarige. 

  Flera föreningar har haft eller kommer att ha årsmöten nu framöver.  
  Aktivitetsdagen är planerad till onsdag den 1 september. 

  I medlemsregistret finns register på tänkta medlemmar, 64 o 65 åringar 
  med mail adress och telefonnummer.  

  Rekryteringen ligger på föreningarna. 
 

    

     
 

  
  

  Vid pennan 
 

 
 

 
 

___________________    _____________________   ________________________ 
Barbro Kysinger Britt Ohlsson Agneta Johansson 
Sekreterare  Ordförande Justerare    
  

 
 

  
   
   


