
 

PROTOKOLL FÖRT VID DISTRIKTSSTYRELSENS                           

SAMMANTRÄDE 2022-08-25 

 

Tid: 10,00 – 12,30                                                                                                

Plats: Medborgarskolan, Luleå. 

Närvarande: Kjell Hjelm, Kjell Henriksson, Mona Wilsson, K-G Aasa, 

Ingemar Johansson, Ove Lindblom, Lisbeth Lindmark, Annika 

Sandberg, samt kanslist Christine Wallström.                               

Frånvarande: Mats Rensfeldt, Gudrun Hägg. 

 

§ 18. Öppnades sammanträdet av ordförande Kjell Hjelm, som 

önskade ledamöterna välkomna till ett nytt verksamhetsår och 

presenterade förbundets verksamhetsberättelse där det bl.a framgick 

att förbundets ekonomi är god och att ingen höjning av 

medlemsavgifterna är aktuell. 

§ 19. Till justerare av dagens protokoll valdes Lisbeth Lindmark 

§ 20. Dagordningen godkändes. 

§ 21. Föregående protokoll godkändes. 

§ 22. Ansvarsområden: En genomgång av ansvarsområden gjordes. 

De flesta är besatta. Vad gäller Säkerhetsansvarig har Kjell Hjelm 

kontaktat Owe Höglund, Råneå, f.d. chef för SÄPO i Norrland, som 

lämnar besked senare. 



§ 23.Rapporter och delgivningar 

A. Ekonomi: Konstaterades att ekonomin är god. 

B. Medlemsutveckling: Ingemar Johansson redovisade läget för tiden 

1/1 till 22/8 2022. Medlemsminskningen -4,94%. Antalet 

medlemmar 4,657. 

Bilaga 1 

C. LPR: Mona Wilsson hade inget nytt att rapportera. 

D. Utbildning: Ingemar Johansson fördrog utbildningsplanen där en 

del korrigeringar kommer att göras innan den fastställs. Hans 

önskemål var att ytterligare någon från styrelsen medverkar vid 

utbildningarna, vilket styrelsen var positiv till. 

E. Noliamässan: ”Mässgeneralen” Ove Lindblom rapporterade om en 

lyckad och väl genomförd mässa för SPF:s del. Mässan besöktes av 

drygt 40,000 och många stannade vid vår monter. Han framförde 

ett tack till alla föreningar som bemannat montern. Kostnaderna 

höll sig inom budgeten. Styrelsen i sin tur tackade Ove Lindblom 

för hans stora engagemang och organisering av mässan. 

”Föredömligt” sammanfattade ordförande Kjell Hjelm, som också 

utlovade en tårta som tack till Ove. 

§ 24. Hälsoprojektet: Kjell Henriksson informerade om regionens 

projekt ”För fler friska år i Norrbotten” som hålls den 19/9 och 

omfattar länets samtliga kommuner.  

§ 25. Valberedningen: Annika Sandberg, som sitter i förbundets 

valberedning, meddelade att de kommer att nominera Mona 

Wilson för ytterligare en period i förbundsstyrelsen. Andra 

namnförslag måste lämnas senast 1/9 till valberedningen. 

Distriktsstyrelsen stöder enhälligt Mona Wilsons kandidatur. 



§ 26. Önskemål från föreningar: Glommersträsk vill ha besök av 

styrelsen vid sitt jubileumsfirande i höst. Beslöt styrelsen att Kjell 

Hjelm och Mats Rensfeldt representerar. 

Jokkmokk vill ha styrelsen hjälp med en utredning. Beslöts att Kjell 

Henriksson bistår. 

Åkerbäret föreslår att distriktet ansöker om värdskapet för ett 

Förbundsmästerskap i boule med Åkerbäret som arrangör. Annika 

Sandberg åtog sig att utreda förutsättningarna för detta. 

 

§ 27. Övriga frågor.  Kjell Hjelm rapporterade att han inbjudits av 

Landshövdingen till ett rundabordssamtal ”Civilsamhällets 

perspektiv på hållbar utveckling” den 30/9. 

Mona Wilsson tog upp frågan om höstens FO-konferens. Beslöts 

att hålla konferensen fredag den 28/10. Till arbetsgruppen för 

konferensen utsågs Annika Sandberg, Lisbeth Lindmark och KG 

Aasa. 

Kjell Hjelm redogjorde för en insändare om ålderism som han 

skickat till länets massmedia. Styrelsen ställde sig helhjärtat bakom 

den. Annika Sandberg uppmanade ledamöterna att göra likadant 

vad gäller äldreomsorgen. 

Ove Lindblom informerade om ett aktuellt fall hur livförsäkringen 

hanteras efter uppsägning av medlemskap. Sista instans är 

försäkringsbolaget som måste skicka ett annulleringsbesked till 

den försäkrade för underteckning innan försäkringen slutar gälla. 

Ingemar Johansson föreslog att distriktet åtar sig att arrangera en 

eller ett par resor per år, där alla föreningar inbjuds. Detta genom 



att en ansvarig arrangör knyts till styrelsen. Beslöt styrelsen att ta 

upp frågan på FO-konferensen. 

Han föreslog vidare att styrelsen håller ett av sina styrelsemöten 

till Kiruna under våren, vilket styrelsen beslöt att beakta. 

 

§ 28. Kommande styrelsemöten: 27/10, 1/12 (jullunch) 

 

§ 29. Avslutades mötet. 

 

 

Luleå den 25/8 2022 

 

 

Kjell Hjelm/Ordf       KG Aasa/Sekr     Lisbeth Lindmark/Just 

 

 

 

 


