
    

    Gotlandsdistriktet 

Protokoll nr 1   Sid 1 av 2 

Fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte  
Måndag den 10 januari 2022-01-10 kl 10.00-11.30 

Plats: Centerexpeditionen Solbergagatan 30 62145 Visby. 
Närvarande: Britt Ohlsson, Sten Björklund, Agneta Johansson, Eva Lindström, 

  Thomas Frid, Göte Johansson, Jari Karivainio, Anna-Britt Hansson, 

  Barbro Kysinger.  
  Valberedningen Hans Klintbom. 

Anmält förhinder: Per-Olof Jacobsson och Margrethe Bernsen. 
 

§  1 Mötets öppnande 
  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat och lämnar 

  över ordet till Hans Klintbom valberedningen. 
Göte Johansson har avsagt sig omval men kommer att vara adjungerande till 

styrelsen och vara ansvarig för medlemsregistret. 
  Sten Björklund har avsagt sig omval. 

Sista datum för nomineringar till styrelsen skall vara valberedningen tillhanda 
senast den 7 februari.  

 
§  2 Val av justerare 

  Agneta Johansson valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 3 Fastställande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 
Protokoll nr 9 justerades och lades till handlingarna med en ändring i § 85 

restaurangen fanns på vårdcentralen och inte på äldreboendet. 
 

§ 5 Ekonomi och medlemmar 
  Medlemsantalet är 1 277 enligt senaste rapporten. 

  Ekonomi utbetalning har skett till de medlemmar som deltagit i FM och 
inkommit med räkning till kassören, 6 000 kr har betalats ut.  

 
§ 6 Inkomna skrivelser 

  a) Utbildningskonferens för distriktets utbildningsansvariga 22-23 mars 

    digitalt.   
  b) Folkhälsokonferens digitalt den 25 januari. 

 
§ 7 Inbjudan till politiker mm 

  RPG har bjudit in politiker och tjänstemän till ett informationsmöte den 28 
  februari för att informera om hur pensionärerna vill ha det. 

  Ordförande har skrivit ett remissvar till ”Regional transportinfrastruktur  
  2022-2033”. Se bilaga 1 
  
  Hans Klintbom lämnar mötet. 
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§ 8 Årsstämman den 7 april 

  Förslag till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med kalendarium och  
  budgetförslag har skickats ut till styrelsen. 

  Justeringar har gjorts och handlingarna skall vara klara för påskrift nästa 

  styrelsemöte. 
   

§ 9  Övriga frågor 
  Distriktet kommer även i fortsättningen begära in årsmötesprotokollen 

  från föreningarna. Ta på stämman. 
  Distriktet vill även i fortsättningen ha årsstämma varje år. Ta på stämman. 

  Moderaterna på Gotland kommer förmodligen att starta en förening för 
  seniorer. 

  Suppleanter i styrelse inom SPF seniorerna är borttaget.    
   Ordförande ingår i en arbetsgrupp i Förbundet som har till uppgift att ha  

  översikt över distrikten för Förbundets räkning.  
   

§ 10 Nästa sammanträde 
  Måndag den 7 februari kl 10.00 Centerexpeditionen  

 

§ 10 Avslutning 
  Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vid pennan 
 

 
 

 

 
______________________   _____________________  ______________________ 

Barbro Kysinger Britt Ohlsson Agneta Johansson 
Sekreterare Ordförande Justerare   
  

 
 

 


