
 

PROTOKOLL FÖRT VID DISTRIKTSSTYRELSENS                           

SAMMANTRÄDE 2022-05-11. 

 

Tid: 10.15 – 15,00                                                                                                

Plats: Medborgarskolan, Luleå. 

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

Ingemar Johansson, Mats Rensfeldt, Gudrun Hägg, Ove Lindblom, 

Lisbeth Lindmark, Annika Sandberg, samt kanslist Christine 

Wallström. 

§ 7. Öppnades sammanträdet av ordförande Kjell Hjelm. 

§ 8. Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Lindblom. 

§ 9. Dagordningen godkändes efter anmälan övriga frågor.. 

§ 10. Ansvarsområden. Efter genomgång av ansvarsområden för 

styrelsens ledamöter, fastställdes följande: 

FOLKHÄLSA:  Kjell Henriksson och Gudrun Hägg 

HÖRSEL:   Maggan Eriksson 

LPR:   Mona Wilsson. Ersättare: Anita Hollström 

LÄKEMEDEL:  Ingrid Brännström 

REKRYTERING:  Styrelsen 

MARKNADSFÖRING/INFORMATION: K-G Aasa 



UTBILDNING:  Ingemar Johansson och Lisbeth Lindmark 

IT:   Ingemar Johansson och Ove Lindblom. 

HEMSIDA:  Ove Lindblom 

MEDLEMSREGISTER: Ingemar Johansson. 

SÄKERHETSANSVARIG: (IT-bedrägerier, trafik, hemmiljö, mm). 

Vakant. Åtog sig ordförande Kjell Hjelm att vidtala lämplig person 

utanför styrelsen. Beslut nästa sammanträde. 

 

§ 11. Föregående protokoll (konstituerande sammanträdet) 

godkändes och lades till handlingarna. Beträffande handläggningen 

av protokoll, beslutade styrelsen enligt ordförande Kjell Hjelms 

yrkande, att protokollet går till ordförande och justerare, varefter det 

läggs fram för yttrande och godkännande av styrelsen vid påföljande 

sammanträde.  

§ 12. Rapporter och delgivningar: 

A) Ekonomi: Kassören Mats Rensfeldt redogjorde för det 

ekonomiska läget och sammanfattade det hela som ”God och 

enligt budget”.                                                                                       

Bilaga 1. 

 

Beslöt styrelsen att anta kassörens förslag till 

arvodesfördelning.                                                                                

Bilaga 2. 

 

 

 



Diskuterades regionens årliga anslag till 

pensionärsorganisationerna, som enligt Kjell Hjelm varierar 

stort mellan landets regioner. Från ca 20 kr/medlem till över 90 

kr/medlem. Region Norrbotten ligger bland de lägsta med ca 22 

kr/medlem och år. Ett förhållande som regionen genom olika 

kanaler bör uppmärksammas på. 

 

 B) Medlemsutveckling: Ingemar Johansson och Ove Lindblom    

redogjorde för dagens läge, som fortsättningsvis är vikande. 

Men en inbromsning och vändning till plus kan skymtas de 

närmaste månaderna.                                                                      

Bilaga 3. 

C) LPR: Mona Wilsson redogjorde bl.a för att 

Äldrevårdsmottagningen inte kommer med i regionens Strategiska 

plan. Vidare att det är 2,5 års väntetid för ögonoperationer och att 

dessa görs i Umeå och Stockholm. Hon uppmanade ledamöterna att 

informera henne om frågor som hon kan ta upp i 

Beredningsutskottet i LPR. Här nämndes bl.a vaccinering mot TBE och 

bältros. ”Jag kommer att bevaka frågorna i LPR”, lovade hon. 

 

D) Utbildning: Ingemar Johansson redogjorde för utbildningsplanen, 

som styrelsen fann vara mycket ambitiös och godkände.                   

Bilaga 4. 

§ 13. Hälsoprojektet: Kjell Henriksson och Gudrun Hägg redovisade 

dagsläget för projektet, som de också kommer att redovisa vid FO-

konferensen 12/5.                                                                                               

Bilaga 5. 

§ 14. Seniordagen i augusti: KG Aasa informerade styrelsen om att 

projektet inte kan ledas på distriktsnivå och avsäger sig uppdraget. 



Enligt honom är intresset lågt för det inom SPF-organisationen. 

Dessutom är tidsbrist en bidragande faktor. Föreningarna kommer 

att informeras på FO-konferensen och uppmuntras till att arrangera 

kampanjdagar för medlemsrekrytering efter sina egna förutsättningar 

och möjligheter. Gärna på Seniorernas Dag den 21/8. 

§ 15. Övriga frågor:  

A: Ingemar Johansson har fått förfrågan från Scandorama, Malmö, 

om medverkan i en reklambroschyr. Beslutade styrelsen att avstå 

från detta. 

B. K-G Aasa har kontaktats av Noliamässan om ev annons i 

mässtidningen. Distriktets anmälan om deltagande i mässan togs för 

tre år sedan. Mässan inställdes dock pga pandemin. Styrelsen beslöt 

att frågan om deltagande i Noliamässan eller inte, tas på FO-

konferensen 12/5. 

C. Gudrun Hägg informerade om SPF:s projekt ”Mötesglädje istället 

för ensamhet”. Det genom att skapa en ”digital mötesplats” i form av 

en ”Äldreapp”. Där efterlyses nu testpersoner i hela landet som ska 

testköra appen. Föreningarna informeras om ”Äldreappen” i 

samband med FO-konferensen 12/5. 

D. K-G Aasa hade kontaktats av SPF Boden om distriktet kan bidra 

med ekonomiskt stöd för en PUB-afton i syfte att värva nya 

medlemmar. Enligt ordförande Birgit Blombäck för föreningen en 

hård kamp om medlemmar med övriga pensionärsorganisationer 

som har dominans i kommunen.                                                            

Beslöt styrelsen att avslå förfrågan,då det förmodligen skulle 

resultera i ett prejudikat som kan åberopas av andra föreningar i 

liknande fall.                                                                                                   

K-G Aasa informerar föreningen om beslutet. 



 

§ 16. Kommande styrelsemöten 2022:  8/9, 27/10, 1/12.  

§ 17. Avslutning: Tackade ordföranden för ett bra och effektivt möte 

med ”högt i tak”. -Respekt och förståelse för varandra där vi alla 

hjälps åt, är en bra grund för styrelsearbete, sammanfattade Kjell 

Hjelm. 

 

Luleå 11/ 5 2022 

 

 

Kjell Hjelm/Ordf  K-G Aasa/Sekr Ove Lindblom/Just 


