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Protokoll för vid SPF Seniorernas Gotlandsdistriktets styrelsemöte 

Måndagen 2022-04-25 k 13.00- 14.30 
Plats: Centerexpeditionen Solbergagatan 30 62 145 Visby. 

Närvarande: Britt Ohlsson, Jari Karivainio, Anna-Britta Hansson, Lena Eklund, 
 Agneta Johansson, Eva Lindström, Margrethe Bernsen,  

 Margareta Lindholm och Barbro Kysinger. 
Anmält förhinder: Thomas Frid och Per-Olof Jacobsson. 

 
§   33 Mötets öppnande 

  Ordförande Britt Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
  öppnat. 

 
§ 34 Val av justerare 

  Jari Karivainio valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 35 Fastställande av dagordningen 

  Dagordningen godkändes. 
 

§ 36 Föregående protokoll 
  Protokoll nummer 3 och 4 godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 37 Ekonomi och medlemmar 

  Ekonomi se bilaga 1,2,3. Medlemsantalet se bilaga 4.  
  Kassören tar fram en blankett, för bilersättning till nästa möte. 

  Medlemsregisteransvarig är Jari Karivainio. 
      

§ 38 Inkomna skrivelser 
  Beslut fattades på förra mötet att distriktet skall betala medlemsavgift 

  på 500:-/ år till NTF Öst som har ombildats och bytt namn till Atentis. 
Föreningar och distrikt har då möjlighet att anlita Anna Rönnle i trafikfrågor. 

Aktivitetsdagen kommer att äga rum på Visbytravet den 30 augusti. 

  Programinformation kommer. 
  Beslut att förnya första sidan på Gotlandsdistriktets hemsida. 

 
§ 39 Rapporter 

  Ordförande deltog i förbundets webbinarium den 5 april. 
  Eva Eriksson: Äldrekomissionen är kritiska till hur Kommuner och Regioner 

fungerar vad gäller äldrefrågor. Hela 26% av de röstberättigade är 
pensionärer verkligen något att ta hänsyn till. 

  Pensionerna är fortsatt en komplicerad fråga. 
  Peter Sikström: En rekryterings kampanj pågår. 

  Distrikten bör ha en digitalt sakkunnig, Jari Karivainio tillfrågades. 
  Antalet obetalda medlemsavgifter i landet är 9 000. 

  Hemsidan börjar spela ut sin roll, sociala media är lättillgängligare. 
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  Eva Eriksson sitter kvar som förbundsordförande. 

  Sekreteraren har anmält sig som testperson till Förbundets 

  nya app, ”Mötesglädje istället för ensamhet”. 

   

  Almedalsveckan 3-7 juli, plats nr 326 är bokad, uppsättning av 

  tältet föreslås bli den 2 juli. Göte Johansson ansvarar och tar emot 
  material från förbundet. Hjälp behövs till uppsättning av tält och 

  bemanning under veckan. 
  Broschyren om våra SPF föreningar på Gotland kommer att trycks upp. 

 

  Ordförandekonferensen den 5 maj: 
 09.00 Samling o kaffe 

 09.30 Äldres ekonomi 
 10.00 Grupparbete enkäten ordförande tar med material 

 12.00 Lunch 
 13.00 Lars Bäckman 

 15.00 Avslut 

 
  Utbildning för webbredaktörer finns digitalt i Zoom på förbundet, 

  Jari Karivainio åter kommer i frågan. 
  Skall distriktet anordna frågesporten ”hjärnkoll” i höst? 

   
§ 40 Övriga frågor 

  Viktigt att distriktsstyrelsens ledamöter informerar ut till föreningarna vad 
  vad som är på gång, efter det att protokoll är justerat. 

  Ordförande kommer att delta i distriktsordförandekonferens den 26 april. 
  RPG möter tjänstemän och politiker den 28 april.  

  Vad skall distriktet göra med sina 15 gamla datorer? 
 

§ 41 Nästa möte 
  Måndag den 23 maj kl 10.00 på Centerexpeditionen. 

 

 
§ 42 Avslutning 

  Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 
 

 
 

Vid pennan 
 

 
__________________ __________________  ____________________  

Barbro Kysinger  Britt Ohlsson Jari Karivainio    
Sekreterare    Ordförande Justerare    
   

   


