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Protokoll nr 2 
Fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte 

Måndag den 7 februari 2022-02-07 kl 10.00-11.30. 
Plats: Centerexpeditionen Solbergagaten 30 62145 Visby 

Närvarande: Britt Ohlsson, Sten Björklund, Thomas Frid, Göte Johansson, 
 Jari Karivainio, Anna-Britta Hansson, Per-Olof Jacobsson och  

 Barbro Kysinger. 
Anmält förhinder: Margrethe Bernsen, Agneta Johansson och Eva Lindström. 
     

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

 
§ 13 Val av justerare 

 Thomas Frid valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 14 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 
 

§ 15 Föregående Protokoll 
 Protokollet får justeras på nästa möte. 

 
§ 16 Ekonomi och medlemmar 

SPF seniorerna Forsa har fört över 1000 kr till distriktet. 
Medlemsantalet fortsätter sjunka är nu 1259. Bilaga 1                                  

 
§ 17 Inkomna skrivelser 

 a) Restriktionerna för de fullvaccinerade är borttagna, blir det ändringar 
  rättar vi oss efter dem. 

 b) Webbinarium om rekrytering den 17 februari. 

 c) Samrådsförslag till Översiktsplan för Gotland 2040 finns att läsa på 
  Regionens hemsida. 

 
§ 18 Rapport från webbinarium  

 a) Allmänna Arvsfonden, pengar finns att söka för 65+ till nya långsiktiga 
  projekt.  

 b) Folkhälsodagarna 16-20 maj, förbundet kommer att ha en föreläsning  
  varje dag, mer information kommer. Stegutmaningen även i år. 

  Sekreterare kontaktar orienteringsförbundet ”Hitta ut” kartor över hela 
Gotland att användas under folkhälsoveckan. 

 c) Webbmöte med förbundet  
  Eva Eriksson: Informerade om regeringens beslut att betala ut upp till 

1000 kr som ett bidrag utöver pensionen till de med lägst pension. 
  Vilka frågor är viktigast inför valet? Senioren kommer att göra en enkät 

  för att se vilka frågor som pensionärerna tycker är viktigast i valet. 

  Peter Sikström: Förbundet har sökt pengar hos Allmänna Arvsfonden för 
att göra ett Index inom äldreomsorgen för att se hur de olika aktörerna 

står sig mot varandra.   
    En rekryteringskampanj i alla typer av media är på gång.  
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§ 19 Årsstämman den 7 april 

 Suderbys är bokat likaså förmiddags kaffe och lunch. 
 Från förbundet kommer Hans Ström som är vår kontakt i valberedningen. 

 Ingvar Hansson underhåller. 
 

§ 20 Övriga frågor 
 Almedalsveckan den 3-7 juli Göte Johansson bokar plats. 

 Jari Karivainio återupptar kontakt med Mia Stuhre om transport ner till    
 Almedalen. 

Jari Karivainio har deltagit i en utbildningskonferens på webben och skall 
åka ut till Majgu som behöver datahjälp. 

Distriktets första sida behöver uppdateras och aktualiseras, läs och kom 
med förslag och synpunkter till Thomas Frid.  

 Projektet DigItal avslutas med ett seminarium 10 februari. 

Rekrytering diskuterades en viktig fråga. Hur når man ut?  
Jari Karivainio kollar hur många mail man kan skicka i en post. 

Det tidigare bokade mötet med Regionens politiskt vald och tjänstemän har 
   flyttas fram till den 28 april. Är det rätt datum. 

 En krya på dig hälsning skickas till Margrethe Bernsen. 
 

§ 21 Nästa sammanträde 
 Måndag den 21 mars kl 10.00 Centerexpeditionen. 

 
§ 22 Mötet avslutats 

 Ordförande avslutar mötet och tackar för uppmärksamheten. 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vid pennan 
 

 
_________________     ________________    _________________ 

Barbro Kysinger             Britt Ohlsson              Thomas Frid 
 Sekreterare  Ordförande Justerare           

   
 

   


