
 

 

PROTOKOLL FÖRT VID DISTRIKTSSTYRELSENS 

SAMMANTRÄDE 2022-09-29 

 

Plats: Medborgarskolan, Luleå. 

Närvarande från styrelsen: Kjell Hjelm, Mona Wilson, K-G Aasa, Lisbeth 

Lindmark, Kjell Henriksson, Mats Rensfeldt, Gudrun Hägg, Annika Sandberg. 

Frånvarande: Ingemar Johansson, Ove Lindblom. 

Närvarande från valberedningen: Maila Nilsson, Sara Dahlberg, Inger Karlman 

§ 30 Öppnades sammanträdet av ordförande Kjell Hjelm  som hälsade alla 

välkomna.  

Ordförande gratulerade SPF föreningarna i Piteå som vunnit första pris för 

bästa folkhälsoprogram vid Folkhälsodagen den 19 september samt SPF 

Gällivare som erhöll delat tredje pris vid samma tillfälle. 

§ 31 Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Henriksson. 

§ 32 Dagordningen godkändes. 

§ 33 Föregående protokoll godkändes. 

§ 34 Valberedningen har ordet. Maila Nilsson, valberedningens ordförande 

presenterade valberedningen. Förutom de som deltog på mötet ingår 

ytterligare två personer i valberedningen, Leif Gustafsson och Lars Beijron. 

Valberedningen deltog på mötet för att lära känna styrelsen.  

§ 35 Rapporter och delgivningar 

A. Ekonomi: Konstaterades att ekonomin är god. Överskottet för närvarande 

drygt 21 000 kronor. Beräknat överskott för 2022 beräknas bli 10–15 000 

kronor. Balansräkning och resultaträkning, se bilaga 1. 

 



B. Medlemsutveckling: Ingemar Johansson hade innan mötet skickat ut 

statistik över medlemsutvecklingen. Konstaterades att från första januari 

har föreningarna haft ett medlemstapp på 4,9%. Tiden från juni visar på 

liten positiv medlemsutveckling, vilket styrelsen hoppas är tecken på att den 

negativa trenden vänt. 

 

C. LPR: Det har ännu inte varit något LPR möte under hösten. Däremot har det 

varit ett möte i Beredningsutskottet (AU). Linda Frohm informerade om 

läget och konstaterat att sommaren varit jobbig för sjukvården på grund av 

personalsituationen. Primärvården har haft svårt att leverera. Vidare 

informerades om att det finns planer på att inrätta äldrevårdsmottagningar 

under tiden 2023–2025, att det införts tre hospitala team för psykvård, att 

operationsverksamheten i Kalix kommer att permanentas samt att en ny 

hälsocentral skall öppnas i Boden.  

 

Resultatet av en enkät bland AT-läkare har visat att Sunderby sjukhus är 

rankat som sämst i landet, vilket troligen kommer att försvåra rekryteringen 

av nya läkare.   

 

Valresultatet gör att det kommer bli en ny politisk ledning i regionen, vilket 

gör att mycket är oklart. Nya pensionärsrepresentanter skall väljas till LPR 

för den kommande mandatperioden. 

 

D. Frågor för SPF centralt: Mona Wilson informerade om frågor som SPF 

Seniorerna prioriterar. De prioriterade frågorna för förbundet är att arbeta 

för att den nya regeringen tillsätter en äldreminister, att bekämpa ålderism, 

att det skall göras en översyn av pensionssystemet, att vässa 

socialtjänstlagen samt att en ny äldreomsorgslag bör tas fram. 

 

E. Utbildning: Lisbeth Lindmark är tillsammans med Ingemar Johansson 

ansvarig för utbildningsfrågorna inom distriktet. Distriktets plan för hösten 

2022 framgår av bilaga 2, 

 

Styrelsen beslutade att det på distriktets hemsida skall redovisas både 

distriktets utbildningar och de digitala utbildningar som förbundet erbjuder. 

 

F. Folkhälsoprojektet: Regionens folkhälsodag den 19 september blev en 

besvikelse. Marknadsföringen från regionen av projektet har varit dålig, 



vilket medförde lågt deltagande på många ställen. Dessutom fungerade 

tekniken dåligt. Utvärderingen ännu inte klar. Tanken är att projektet skall 

återupprepas om två år med en bättre organisation.  

G. Deltagande i föreningarnas cirklar/utbildningar: Distriktets styrelse 

beslutade att endast medlemmar äger rätt att delta i de av föreningarna 

anordnade cirklarna/utbildningarna. All ersättning för cirklar från SV skall gå 

till föreningarnas konto och inte till något annat konto. 

§ 36 Digitaliseringsstrategi: Då Ove Lindblom är frånvarande tas frågan upp på 

nästa möte. 

§ 37 Gallring i företagsarkivet: Föreningsarkivet har varit i kontakt med 

distriktet med frågan om gallring av dokument. Beslutades att Mats Rensfeldt 

tar kontakt med föreningsarkivet för att utreda frågan. 

§ 38 Program FO-konferensen: Förslag till program gicks igenom och 

godkändes. Beslutades att sista anmälningsdag skall vara den 21/10. Inbjudan 

uppdateras av Annika Sandberg, varefter den skickas ut av Christine Wallström 

till deltagarna. 

§ 39 Övriga frågor: Inga övriga frågor hade rapporterats. 

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

§ 41 Avslutades mötet  

Luleå den 28/9 2022 

 

Kjell Hjelm/Ordf Annika Sandberg/Sekr  Kjell Henriksson/just 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


