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Protokoll nr 9 
 

Fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte. 
Måndag den 6 december 2021 kl 10.00 -11.30 

Plats: Centerexpeditionen, Solbergagatan 30, 62145 Visby. 
Närvarande: Britt Ohlsson, Göte Johansson, Agneta Johansson, Thomas Frid,  

 Eva Lindström, Per-Olof Jacobsson, Sten Björklund, 
 Jari Karivainio, Anna-Britta Hansson och Barbro Kysinger. 

Anmält förhinder: Margrethe Bernsen. 
 

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

 Valberedningen har bjudits in till dagen möte och efterföljande  

 julbord men ingen hörde av sig. 
 

§ 79 Val av justerare. 
 Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Göte Johansson.  

  
§ 80 Fastställande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes. 
 

§ 81 Föregående protokoll. 
 Protokoll nr 8 från den 1 november justerades och lades till handlingarna. 

 
§ 82 Ekonomi och medlemmar. 

 Kassören informerade om det ekonomiska. Se bilaga 1.2 
 Medlemsantalet är nu 1 281 medlemmar. Se bilaga 3. 

Kostnadsersättningen till styrelsen på 14 000 kr kvarstår. 

Beslut styrelsen beslöt att när distriktet kallar till ordförandekonferens 
betalas reskostnaden för den kallade/ersättare av distriktet. 

Kassören lämnar de nya stadgarna till banken tillsammans med 
organisationsnumret. 

De medlemmar som varit på fastlandet och tävlat i FM får en ersättning 
på 500kr/person om de inkommer med en räkning till distriktet. 

Göte Johansson gör en preliminär budget för 2022 till nästa möte för att 
ha som diskussionsunderlag. 

Göte Johansson är tillfrågad om han kan tänka sig vara adjungerande 
till kassören och att vara medlemsregisteransvarig.  

 
§ 83 Inkomna skrivelser. 

  a) Upphandling av Sudergården. 
    En skrivelse har lämnats till socialnämnden i Region Gotland angående 

    upphandling avseende driften av Sudergården. Skrivelsen är undertecknad  

    av de 5 pensionärsorganisationerna som är representerade i RPG. Se bilaga 4  
 b) Mässpengar finns att söka. 

  Eftersom det inte förekommer mässor här så är det inget för oss. 
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§ 84  Rapporter 

  a) Ordförandekonferenser 
 SPF Seniorerna Gotland ordförandekonferens ägde rum 10 november en väl   

genomförd konferens som mottogs positivt av deltagarna, det är viktigt att 
mötas och byta tankar och erfarenheter. Deltog gjorde 23 medlemmar. 

   Distriktsordförande konferens har hållits digitalt. 
 Den 16 december har förbundsordförande Eva Eriksson ett möte med  

 socialminister Lena Hallengren om pensionen. 
   Totalalt är medlemsantalet i SPF Seniorerna nu 243 134 en ökning de 3 

   sista månaderna med 3000 medlemmar. 
   Mer information om sms utskick kommer från förbundet. 

  b) RPG den 28 februari 2022. 

   Inbjudan har gått ut till berörda politiker och förvaltningar i 
   Region Gotland, att de som är intresserade är välkomna för att höra 

   pensionärernas syn på äldreomsorgen och hur de vill att den skall fungera. 
   Centerpartiet har kontaktat ordförande för ett möte senare i dag. 

   
 

§ 85  Övriga frågor 
  Göte Johansson har deltagit i en digital kurs för kassörer. 

  Per-Olof Jacobsson informerade om att boende på Sudret är mycket 
  besvikna över att restaurangen och mötesplatsen på det tidigare av 

  Region Gotland drivna äldreboendet stängts.   
  Sten Björkqvist deltog i Studieförbundet Vuxenskolans ”festkväll” i Hejde.   

  Ordförande har deltagit i ett webbinarium om psykisk hälsa för äldre. 
Hemsjukvård är vanligast bland äldre i Sverige, är det ett önskemål bland 

äldre eller?    

  Årsmötet 2022 skall vara enligt de nya stadgarna. 
 

§86  Nästa sammanträde 
  Måndag den 10 januari 2022 kl 10.00 

 
§87  Avslutning 

  Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 
 
  

    
   Vid pennan 

 
 

___________________    _____________________   ________________________ 
Barbro Kysinger Britt Ohlsson Göte Johansson 

 
Sekreterare Ordförande Justerare 
 


