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PROTOKOLL NR 7 

 

Protokoll för vid möte med styrelsen för SPF Seniorerna Gotlandsdistriktet 
Måndag den 27 september kl 10.00 -11.30 

Plats:  Centerexpeditionens Solbergagatan 30 621 45 Visby.  
Närvarande:  Britt Ohlsson, Eva Lindström, Jari Karivainio, Margrethe Bernsen, 

 Barbro Kysinger, Thomas Frid, Agneta Johansson. 

Ej närvarande : Anna-Britta Hansson, Per-Olof Jacobsson, Göte Johansson, 

  Sten Björklund. 

 
§ 55 Mötets öppnande 

   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 56 Val av justerare 
   Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Thomas Frid. 

 
§ 57 Fastställande av dagordningen 

   Dagordningen godkändes. 
 

§ 58 Föregående protokoll 
   Protokoll nr 6 från 9 augusti justerades och lades till handlingarna. 

 
§ 59 Ekonomi och medlemmar 

   Kassören Agneta Johansson redogjorde för det ekonomiska läget. 

   Saldo   141 673,05  
   Utgifter 17 388,75 var av aktivitetsdagen 13 523:- 

   Medlemsantalet sjunker antalet är nu 1284 se bilaga 1 
 

§ 60 Inkomna skrivelser 
   Regionens ”Trill int ikull” har kommit med en förfrågan om föreningarna 

   har aktiviteter som platsar i deras program. Rapportera i så fall in till  
ellinor.bjorkman@gotland.se senast den 30/9.  

 
§ 61 Rapporter 

   a) Kongressen del 2: stadgeändringarna är tagna, protokollet ännu inte 
    justerat och påskrivet. De nya stadgarna kommer i så fall att gälla 

    från och med 20220101. 
   b) DM i kubb ägde rum i Bara den 25 augusti i Blåeldens regi. 

   c) Aktivitetsdagen 62 deltagare en trevlig dag på Suderbys. 

   d) Forsa SPF förening i Lärbro läggs ner, beslutet togs det extra årsmötet 
    den 24 augusti. Brev till samtliga medlemmar utskickade. 

 
§ 62 Ordförandekonferens 

   Styrelsen beslöt att den 10 november ha en ordförandekonferens.   
   Ordförande bokar Tjelvar kyrkan, sekreteraren kollar ”Teater på rull”. 
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§ 63 Kurs Hemsida 
   Styrelsen beslöt att vänta till våren 2022 efter att alla föreningar har haft  

   sina årsmöten, med tanke på eventuellt nya funktionärer. 
 

§ 64 Övriga frågor  

   Ordförande har deltagit i förbundets webbinarium ”God och nära vård”  
RPG 30 september digitalt. En förhoppning är att alla pensionärs- 

organisationerna går samman i viktiga frågor utan politisk inblandning. 
Förslag från Majgu: att man betalar sin parkeringsavgift i lasarettets 

Centralkassa, att använda Parkster är svårt. 
   Coronarapporteringen kommer att avvecklas och återupptas vid behov. 

Från förbundet har kommit riktlinjer om hur samarbetet med 
Studieförbundet Vuxenskolan skall ske. Ordförande vidarebefordrar 

informationen till föreningarna.  
   Inbjudningar 

   Förbundet har en rekryteringskonferens 22/10 digitalt med zoom.  
   Lunds Universitet Dan Linblom, forskning om bostadsbeståndet i landet 

   i samarbeta med de större pensionärsorganisationerna. 
   Hälsofrämjandet ett zoom möte 12/10. 

    

 
. 

 
§ 65 Nästa möte 

   Måndag den 1 november kl 10.00 
 

§ 66 Avslutning 
   Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 
 

 
 

 
 

 

Vid pennan 
 

 
 

   ____________________      ___________________      __________________      
 Barbro Kysinger       Britt Ohlsson Thomas Frid 

 Sekreterare   Ordförande Justerare   
    
     

 
    

 


