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Protokoll nr 8 

 
Fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte. 

Måndag den 1 november 2021 kl 10.00 -11.30 
Plats: Centerexpeditionens Solbergagatan 30 62145 Visby. 

Närvarande: Britt Ohlsson, Göte Johansson, Agneta Johansson, Thomas Frid,  
 Eva Lindström, Per-Olof Jacobsson, Sten Björklund, 

 Anna-Britta Hansson och Barbro Kysinger. 
Anmält förhinder: Jari Karivainio och Margrethe Bernsen. 

 
§ 67 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 68 Val av justerare. 

 Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes  
 Anna-Britta Hansson. 

 
§ 69 Fastställande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes. 
 

§ 70 Föregående protokoll. 
 Protokoll nr 7 från den 27 september justerades och lades till handlingarna. 

 
§ 71 Ekonomi och medlemmar. 

 Kassören informerade om det ekonomiska. Se bilaga 1  
 Medlemsantalet har ökat något, till 1289 medlemmar. Se bilaga 2. 

 

§ 72 Inkomna skrivelser. 
  a) Hälsofrämjande enheten i Gotlands Region har hållit ett digitalt möte för att 

bättre kunna nå ut till daglediga. Deltog gjorde representanter från PRO, 
SKPR, SPF och Röda Korset. Ett pilotprojekt startar tillsammans med SKPR. 

.  
 b) Förbundets valberedning två nomineringar från var och ett av de fyra 

regionerna. Hans Ström är valberedningen representant från östra regionen 
dit SPF Gotland tillhör. Hans Ström har önskemål om att delta på 

Gotlandsdistriktets årsmötet 2022. 
   

§ 73  Rapporter 
  a) Utbildning RPG den 5 oktober 

 Pensionärsorganisationerna kommer att samla politiker och tjänstemän till 
ett möte, där de får lyssna till de behov den äldre generationen har. Under 

informationen inga inlägg eller frågor.  

   RPG 30 september 
 PARKERING, Parksters inget bra system, svårt att klara av, betalning med 

kort borde vara möjligt.  
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 FÄRDTJÄNSTEN fungerar dåligt, alla som råkar ut för felaktigheter, 
uppmanas kontakta Jyrki Vainio på kollektivtrafikenheten.  

 Klagomålen som inkommer vidarebefordras till bokningscentralen. 
   

   

 HÖRCENTRALEN har långa väntetider, varför inte låta de som vill får  
 åka till fastlandet för att få hjälp. 

      
 SOCIALNÄMNDEN  plaerna på att byggandet av SÄRBO i Klintehamn skjuts 

på framtiden. 
 

  VALFRIHET Regionen prioriterar beläggning på sina egna äldreboende före  

   de privata boerna.  
 

 b) DO-konferens  
Studieförbundet Vuxenskolan är en samarbetspartner till SPF Seniorerna. 

Fonus har ett samarbetsavtal med SPF Seniorerna. 
  Kongress kommer att hållas 2023 och 2025. 

REKRYTERING Medlemsantalet har sjunkit under pandemin Veronica Sjölin 
informerade om rekrytering av nya medlemmar, återrekrytering och vikten 

av att behålla de medlemmar vi har. Lokalpressen, Facebook, Instagram, är 
bra kanaler för att visa att vi finns och vilka aktiviteter vi har. Utskick i form 

av en folder där vi informerar om våra aktiviteter till 65+. 
Örebro har gjort en folder, kan det vara något för oss att ta efter. 

  På intranätet finns material att använda.  
 

 c)  FORSA SPF förening är nerlagd, en del medlemmar har gått över till Majgu. 

    
 d) PSYKISK HÄLSA arbete pågår för att ta fram en ny handlingsplan för 

  Regionen som gäller psykisk hälsa hos äldre.  

  Britt Ohlsson kommer att delta. 
 

  e) REKRYTERING samma information som på DO-konferensen har gått som 

webbinarium. Allt material finns åtkomligt på Intranätet. 
 

§ 74  Ordförande konferensen 
  Tjelvarkyrkan den 10 november kl 09.00-15.00 

  Sten Björklund bokar syntolkar till mötet. 
  Ordförande tar fram de nya stadgarna att delas ut till deltagarna. 

  09.00 Kaffe 
  09.15 Maud Hultqvist Studieförbundet Vuxenskolan 

  10.00 Ordförande går igenom de nya stadgarna och vad som gäller  
  från och med den 1/1 2022 samt övrig information. 

  Intranätet Thomas Frid visar hur man kommer in på sidan. 

  12.00 Lunch 
  13.00 Bilda informerar och visar ”Teater på rull”. 

  14.00  Avslut 
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§ 75  Övriga frågor. 

BESLUT styrelsen beslöt att betala ut 500 kr till var och en av dem  
   medlemmar som deltagit i boule eller bowling FM. 

   Kassörsutbildning den 18 november, Göte Johansson har anmält sig. 
   Antalet aktiviteter på de olika äldreboendena skiljer sig åt, varför? RPG 

   Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till en föreningsfest  
den 16 november. Sten Björklund deltar.  

   Medicinautomater? RPG 
   Hur långt före ett årsmöte skall man avsäga sig omval? 

   När skall föreningsårsmöte respektive distriktets årsstämma äga rum i 
   förhållande till inlämnade motioner och handlingar? 

Distriktet: Stämma ska hållas senast före utgången av april månad. 

Styrelsens kallelse med förslag till dagordning ska vara föreningarna tillhanda senast fem veckor före stämman.  
Förslag till dagordning, valberedningens förslag samt andra handlingar som ska behandlas på stämman ska vara 
ombuden tillhanda senast två veckor före stämman.  
Motion till ordinarie stämma kan väckas av medlem eller förening.  
Motion från medlem ska ges in till den egna föreningen för yttrande av föreningsstyrelsen.  
Föreningen överlämnar därefter motionen med yttrande till distriktet senast 4 veckor före stämman. 

Föreningar: Årsmöte hålls före februari månads utgång.  

Till årsmötet kallar föreningsstyrelsen medlemmar genom annonsering på hemsidan eller genom personlig  
kallelse per brev eller e-post senast fem veckor före mötet. 
Motion ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.  
Motion ska behandlas av ordinarie årsmöte efter yttrande av föreningsstyrelsen.  
Dagordning, valberedningens förslag och andra handlingar ska hållas tillgängliga för medlemmarna, 
på hemsidan eller på annat sätt, senast två veckor före mötet. 

Central uppbörd år 2022 blir ett övergångsår, 2023 enligt nya stadgar. 

   Året avslutas med en jultallrik på Joda, Göte Johansson beställer. 
   Olof Hallberg inbjuds och avtackas. 

 
§ 76  Nästa möte 

  Måndag den 6 december kl 10.00 
 

§ 77  Avslutning 

   Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 
    

       
    

    
 

 
 

   
Vid pennan 

 
 

___________________    _____________________   ________________________ 
Barbro Kysinger Britt Ohlsson Anna-Britta Hansson 
 


