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Protokoll nr 6 

 
Fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte. 

Måndag den 9 augusti 2021 kl 10.00 -11.30 
Plats: Centerexpeditionen Solbergagatan 30, 62145 Visby. 

Närvarande: Britt Ohlsson, Göte Johansson, Agneta Johansson, Jari Karivainio,  
 Eva Lindström, Anna-Britta Hansson och Barbro Kysinger. 

Frånvarande:Thomas Frid, Margrethe Bernsen, Per-Olof Jacobsson, Sten Björklund. 
 

Evert Jansson välkomnades för att informera om programmet på aktivitetsdagen. 
 

§ 45 Mötets öppnande. 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 46 Val av justerare. 
 Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Eva Lindström. 

 
§ 47 Fastställande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes.  
 

§ 48 Föregående protokoll. 
 Protokoll nr 5 från 7 juni justerades och lades till handlingarna. 

 
§ 49 Ekonomi och medlemmar. 

 Ingen ekonomisk rapport, problem med uppkopplingen. 
 Medlemsantalet sjunker, vi är nu 1291 medlemmar. Se bilaga 1. 

 
§ 50 Inkomna skrivelser. 

  Nedläggning av Forsa SPF Seniorerna.   

Efter kontakt med nuvarande ordförande, skickar distriktsordförande ut ett 
informationsbrev till samtliga medlemmar i förening om vad som gäller. 

Ett extra årsmöte är satt till den 24 september.  
Se bilaga 2. 

 
§ 51  Rapporter 

   Ordförande informerade från RPG möte den 15 juni. 
   Vårdskulden är stor p.g.a. pandemin. 

   Hur har vården fungerat under sommaren? 
   Lediga platser på äldreboenden. Hur är det, får man verkligen välja? 

   Äldrelyftet 25 milj. och 29 milj. som skall fördelas under 3 år. 
   Vart går pengarna? 

   RPG vill var delaktig i besluten om vart pengarna skall gå. 
   Ambulansernas placering på Gotland hur blir det framöver?  

   Kommer norra Gotland stå utan ambulans halva dygnet? 

   Färdtjänsten, hur fungerar den? 
   Ordförande tar med frågorna till nästa RPG möte. 

 En utbildningsdag är önskvärd där pensionärerna själva får berätta för 
politikerna hur de vill ha det. 
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§ 52  Aktivitetsdagen 
  Restriktionerna gör att är antalet är begränsat till 100. 

  Beslut: styrelsen beslöt att bjuda medlemmarna på lunch.  
  Pris på tipspromenaden blir förbundets keps 10st á 75:- st. 

  Program se bilaga 3 
   

§ 53  Övriga frågor 
  Corona rapporterna från länsstyrelsen kommer att återupptas under 

augusti månad. Jari Karivainio kommer då fortsättningsvis att informera 
föreningarna om det aktuella läget. 

  Höstglöd SPF Seniorerna har ingen ordförande?  

  DM i kubb hålls den 25 augusti kl 10.00, plats Bara ödekyrka. 
Efterfrågan på en intern kurs i ”hemsidan”, Jari Karivainio kan tänka sig det, 

frågan tas upp på nästa möte. 
  Skall SPF seniorerna agera något inför valet 2022, avvaktar förbundets 

  rekommendationer. 
  Kongressen del 2, äger rum den 23-24 augusti.  

Den 17 augusti har distriktsordförandena ett möte där nomineringar till 
förbundsstyrelsen valberedning föreslås. 

  Önskvärt är att nomineringsförslagen är fördelade över hela landet. 
Den stora frågan på kongressen blir stadgeändringarna, svårt är att från 

förbundet få något svar på hur föreningarna ställer sig till ändringarna. 
Vad har hänt med projektet ”Digital” inom äldreomsorgen?   

 
  

§ 54  Nästa möte 

  Måndag den 27 september kl 10.00 Centerexpeditionen. 
 

 
§ 55  Mötet avslutas 

  Ordförande  avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten.   
   

 
 

Vid pennan 
 

 
 

 
 

___________________    _____________________   ________________________ 

Barbro Kysinger Britt Ohlsson Eva Lindström 
Sekreterare  Ordförande Justerare   
 


