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Protokoll nr 6 

 
 

Protokoll för vid SPF Seniorernas Gotlandsdistriktets styrelsemöte 
Måndagen 2022-05-23 k 10.00- 11.15 

Plats: Centerexpeditionen Solbergagatan 30 62 145 Visby. 

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

Margrethe Bernsen, Per-Olof Jacobsson. 
Anmält förhinder:   Thomas Frid och Margareta Lindholm. 

 
§   43 Mötets öppnande 

  Ordförande Britt Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
  öppnat. 

 
§ 44 Val av justerare 

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

§ 45 Fastställande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes. 

 

§ 46 Föregående protokoll 
  Protokoll nummer 5 godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 47 Ekonomi och medlemmar 

  Ekonomi se bilaga 1och 2. Medlemsantalet se bilaga 3.  
  Kassören tar med blankett för bilersättning till nästa möte. 

  Förbundet har skickat ut faktura till Forsa på medlemsavgifter, föreningen 
  är nedlagd vilket har rapporterats till förbundet. 

  Medlemsantalet är nu 1 211. 
     

§ 48 Inkomna skrivelser 
Nomineringar till Förbundsstyrelsen från föreningarna skall vara distriktet  

till hand senast den 15 augusti. 
Förslag Eva Eriksson som ordförande och Åke Persson till vice ordförande. 

Information om webbutbildning för webbredaktörer har gått ut till berörda. 

Del 1 är den 24 maj och del 2 invänta datum. 
Inbjudan till Eva Erikssons 75 års dag, den 8 juni, distriktet. Vi gratulerar 

med ett Gotlands lamm. Anna-Britta Hansson ombesörjer. 
Enkät om ensamhet, Mari-Louise Söderberg är sakkunnig i ensamhetsfrågor. 

Nationell enkät om äldres levende har skickats ut till föreningarna.  
”Jämställd Utveckling Skånes syfte är att driva på det regionala jämställdhetsarbetet genom   

kunskapsutveckling och samverkan” Projektledare Anna Schjølberg 

Information om utbildning av utbildningsansvariga i distrikten, både digitala 

och fysiska möte. Ärendet bordlades. 
Barbro Kysinger valdes till utbildningsansvarig i distriktet. 
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§ 39 Rapporter 
Jari Karivainio deltar i Regional samverkans konferens 30 maj med 

anledning av händelserna i Ukraina. 
Nästa RPG den 1 juni med en diger agenda som inte är i enlighet med 

pensionärernas önskemål. 
 Statistik visar att antalet besökare på distiktet hemsida är låg.  

   
§ 40 Almedalveckan 

  Göte Johansson ansvarar för Almedlsveckan. 

  Hyran för platsen är 8 280 kr som betalas av förbundet. 
  Ännu saknas bemanning till några pass. 

  Förbundet kommer ner, men när?  
  Uppsättning av tältet kommer att ske lördagmorgon 2 juli kl 08.00. 

  och rivas kl 08.00 den 8 juli. 
 
 

§ 41 Aktivitetsdagen 
  Aktivitetsdagen klart med Visbytravet, det blir den 30 augusti. 

 
§ 42 Övriga frågor 

  Faddrar kan de vara något? Förslag att varje förening har en fadder i  
  distriktsstyrelsen. Frågan tas upp på nästa möte. 

 
§ 43  Nästa möte 

  Måndagen den 1 augusti kl 10.00 på Centerexpeditionen. 

 
§ 44 Avslutning 

  Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 
 

 
 

 
 

 
Vid pennan 

 
 

_______________  _______________ _________________  
Barbro Kysinger        Britt Ohlsson Anna-Britta Hansson 
Sekreterare    Ordförande Justerare  


