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Protokoll nr 7 
 
Protokoll för vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets styrelsemöte 
Måndag 2022-08-01 Kl 10.00. 

Plats Centerexpeditionen Solbergagatan 32, 62145 Visby. 

Närvarande: Agneta Johansson, Anna-Britta Hansson, Barbro Kysinger, Britt Ohlsson, 
 Eva Lindström, Lena Eklund, Göte Johansson, Margareta Lindholm, 

 Margrethe Bernsen, Per-Olof Jacobsson ochThomas Frid. 
Anmält förhinder: Jari Karivainio, 

 
§   55 Mötets öppnande 

 Ordförande Britt Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
  öppnat.  

 
§ 56 Val av justerare 

  Margareta Lindholm valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 57 Fastställande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes. 

 

§ 58 Föregående protokoll 
  Protokoll nummer 6 godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 59 Ekonomi och medlemmar 

  Ekonomi se bilaga 1, 2 och 3.  
  Medlemsantalet är nu 1227.  

  Kassören tar med blankett för bilersättning till nästa möte. 
 

§  60 Inkomna skrivelser 
  a) Digital kassörsutbildning i Studieförbundet Vuxenskolans regi. 

   Agneta Johansson anmäler sig. 
  b) Utbildningar för utbildningsansvariga i september, inbjudan kommer. 

  c) Hjärnkoll FM 30//10 i Stockholm, bordlades. 
  d) Förbundsordförande Eva Eriksson tackar för uppvaktningen på årsdagen. 

 

§ 61  Almedalsveckan 
   Ordförande informerade från Almedalsveckan.  

   Nästa år måste fler föreningar hjälpa till med bemanningen i tältet.  
   Tar med frågan till ordförande konferensen.  

 
§ 62  Aktivitetsdagen 

   Aktivitetsdagen den 30 augusti på Visby Travet 
   Distriktet sponsrar lunchen med 100:-/person. 

   Sekreteraren sätter i annons med program och håller kontakt med 
    Lina Gahnström. 
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§ 63  Fadderverksamhet. 

  a) Alla föreningar är inte representerade i distriktsstyrelsen.  
   Fadder kan det vara något? 

Viktigt att få ut information till föreningar och medlemmar.   

Förslag att frågan tas upp på ordförandekonferensen. 
      Eva Lindström kan tänka sig var fadder till Fardhem Seniorerna. 

  b) Region Gotland har skickat ut ett ”kort” till samtliga pensionärer med 
viktiga digitala adresser för att de lättare kan nå rätt person. 

gotland.se/senior 
    

 
§ 64  Övriga frågor 

   Testning av App ”Mötesglädje pågår”. Ett av projekten som förbundet 
   sökt och fått pengar till från Allmänna arvsfonden. 

   För deltagare i FM gäller, segrarna från DM får ett bidrag på  
   500:- per/ person som betalas ut i efterskott. 

   Sekreteraren informerade från webbinarium 1 juni. 
   - Folkhälsoveckan 2023. 

   - Förbundet har anställt en digitalstrateg. 

   - Nytt material: ”Olika inkomstslag”, ”God och nära vård”.  
   - En studiecirkel på 8 träffar som bygger på Anders Rosengrens bok. 

   - Gå in på hemsidan och läs mera. 
Föreningar kan söka pengar hos Postkodsstiftelsen se startsida intranätet. 

Ordförande konferens den 21 september, Tjelvarkyrkans lokal är bokad  
09.00 – 15.00.  

 
§ 65  Nästa möte  

   Måndag 19 september kl 10.00, plats som ovan. 
 

§ 66  Mötet avslutas 
   Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 
    

Vid Pennan 

 

__________________       __________________      __________________ 
Barbro Kysinger Britt Ohlsson Margareta Lindholm 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 


