
 

 

 

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens sammanträde 2022-03-31 

Tid:     10,00  -  14,30                                                                                                  

Plats:  Medborgarskolan, Luleå    

Närvarande:  Kjell Henriksson, Mona Wilsson, K-G Aasa, Annika Sandberg, 

Ingemar Johansson, Inger Karlman, KG Aasa, Mats Rensfeldt, Gudrun Hägg, Ove 

Lindblom, samt kanslist Christine Wallström. 

Ej närvarande:  Göran Johansson 

Från Valberedningen: Kjell Hjelm 

§ 121. Öppnades sammanträdet av vice ordförande Inger Karlman som hälsade 

ledamöterna välkomna till verksamhetsårets sista sammanträde. 

§ 122. Godkändes dagordningen. 

§ 123. Till justerare valdes  Ingemar Johansson 

§ 124. Föregående protokoll  godkändes och lades till handlingarna.                                                                  

§ 125. Rapporter och delgivningar. 

A) Ekonomi: Mats Rensfeldt redovisade resultat- och balansräkning för 

verksamhetsåret, vilken visar på ett rejält överskott.                                                  

Bilaga 1 

B)  Medlemsutveckling: Ingemar Johansson redogjorde för medlemutveckligen 

för perioden 1/1 – 29/3 som visar minus 1,84%. Medlemsantal 4 576.                  

Bilaga 2  

 

 



C) LPR:  Mona Wilsson informerade bl.a om att den strategiska planen för 

2023-2025 kommer upp vid sammanträdet i maj. Viktigt att distriktet funderar 

på möjliga inspel till den kommande planen.                                                               

Inspelet om Äldrevårdsmottagningar, som lämnades till den förra strategiska 

planen, kom med på en annan nivå.                                                                       

Information om frågor till ögonmottagningen lämnades också då SPF 

Seniorerna ställt frågor rörande mottagningen.  

D) Utbildning:  Ingemar Johansson och Ove Lindblom redovisade för 

utbildningsplanen för 2022, där en del justeringar av datum måste göras. 

Planen läggs fram vid distriktsstämman för godkännande.                            

E) Enkät: Inger Karlman redovisade  för enkätsvaren avseende förbundets 

begäran om en organisationsanalys av distriktet. I arbetsgruppen ingick Inger 

Karlman, Mats Rensfeldt, Annika Sandberg och KG Aasa. Redovisningen 

godkändes av styrelsen.           

F) Zoommöte: Inger Karlman deltog i förbundets zoom-möte 1/3 med DO och 

förbundsstyrelsen. Förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare 

Peter Sikström medverkade.                                                                                          

Ämnen var bl.a brott mot äldre, ökade kostnader för verksamhet pga kriget i 

Ukraina, krav på att skatt på avgifter tas bort,  Coronakommissionens rapport, 

Äldreomsorgsplanen och krav på nytt pensionssystem.                                             

Klargjordes också att medlemmar som lämnat SPF och har en försäkring, ges 

möjlighet att senaste en månad efteråt ”ångra” sig och betala in 

medlemsavgiften för fortsatt försäkring.                                                                         

Fastställdes också att inga medel från SPF:s ekonomi får användas till stöd för 

Ukraina.  Däremot går det bra att inkomster eller insamlingar från olika 

arrangemang får skänkas till detta ändamål 

§ 126. Distriktsstämman 21/4 2022: Handlingarna till stämman var inte helt 

klara. Åtog sig Inger Karlman, att tillsammans med kanslisten, gå igenom alla 

handlingar och göra nödvändiga korrigeringar.  

 

 



§ 127. FO-konferens: Beslöt styrelsen att vårens FO-konferens hålls på 

Bergnäsgården den 12/5 2022. Uppdrogs Au (Inger Karlman, Annika Sandberg 

och KG Aasa) att utforma programmet. 

§ 128. Samarbete med Medborgarskolan: Styrelsen undersöker möjligheterna 

till ett eventuellt samarbete med Medborgarskolan. Detta då Medborgarskolan 

har lämpliga lokaler för distriktets behov.                                                                   

Via länk informerade Medborgarskolans verksamhetschef Anita Österstrand 

om villkor och förutsättningar.                                                                                      

Av detta framgick att ett samarbete var möjligt och inte stred mot några andra 

avtal.                                                                                                                    

Medborgarskolan kommer nu att skicka ett avtalsförslag till distriktet. Beslut 

om samarbete eller ej tas av den nya styrelsen som väljs vid stämman den 

21/4. 

§ 129. Övriga frågor: Kjell Henriksson och Gudrun Hägg  informerade om 

förberedelserna för regionprojektet ”För fler friska i Norrbotten – en dag för 

seniorhälsa”, som startar med ett ”seniormöte” i samtliga kommuner den 19/9. 

För SPF:s del gäller att varje förening gör en handlingsplan för ”Hälsa och 

motion” för tiden 19/9 – 31/12. (Aktiviteter som befrämjar hälsa och motion). 

Planen lämnas till regionens projektledare före sommaren. 

§ 130. Avslutning: Avslutade vice ordförande Inger Karlman sammanträdet 

med att tacka ledamöterna med orden  ”vårt sista sammanträde för det här 

verksamhetsåret är slut. Vi ses på stämman”. 

 

Luleå 31/3 2022 

 

KG Aasa/Sekr Inger Karlman/Ordf   Ingemar Johansson/Just 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   


