
 

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2020-08-20                   

Tid: 10,00                    

Plats: Medborgarskolan, Luleå. 

Närvarande: Maine Carlsson, Ingemar Johansson, Kjell Henriksson, 

Mona Wilsson, Staffan Bengtsson, K-G Aasa, Mats Rensfeldt, samt 

kanslist Christine Wallström. Från valberedningen; Kjell Hjelm. 

Frånvarande: Gudrun Hägg. 

 

§ 121. Öppnades mötet av v.ordf Maine Carlsson, som uttryckte sin 

glädje över att se styrelsen samlad igen, nogsamt iakttagande av 

distansreglerna.  

§ 122. Dagordningen föredrogs och godkändes. Ett par frågor 

anmäldes till punkten ”Övriga frågor”. 

§ 123. Till justeringsman valdes Mats Rensfeldt. 

§ 124. Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna. 

§ 125. RAPPORTER: 

A. EKONOMI: Kassören Mats Rensfeldt föredrog balans- och 

resultaträkning. Av den framgick att tillgångarna var högre än 

normalt. Detta på grund av coronapandemin med inställda 

aktiviteter och möten, därav lägre utgifter. Rapporten 

godkändes och lades till handlingarna. Mats Rensfeldt varnade 

vidare för ”nätskojare”. Han hade fått en anmodan att betala 

utgifter för vår ordförande med 8506 euro. Ordf  Maine 

Carlsson berättade att även hon fått en betalningsanmodan till 

Kalix SPF på ca 80,000 kronor. Så se upp alla kassörer! 



B. MEDLEMSUTVECKLING: Ingemar Johanssons redovisning gav en 

dyster bild. I år har distriktet hittills tappat 3,43 % och hade den 

17/8 -20, 5043 medlemmar. Fem föreningar redovisade svaga 

plus.  Styrelsen hade en längre diskussion om läget och åtgärder 

för att bromsa trenden – som enligt styrelsen till stor del beror 

på coronapandemin som förlamat distriktets verksamheter. 

Beslöts att informera föreningarna om möjligheter och underlag 

för att ansöka om medel för aktiviteter/projekt, bl.a från 

Socialstyrelsen och förbundet (ensam-pengar). Beslöts också att 

se över vilka möjligheter distriktsstyrelsen har att ansöka om 

extra pengar, ex.vis till ett nytt sommarting a la Sörbyn. 

C. KURSER/UTBILDNING: Ingen åtgärd. 

D. FÖRBUNDSSTYRELSEN: Informerade Mona Wilsson bl.a Om 

Uppropet Äldreomsorgen och uppmanade alla att skriva under 

uppropet. Föreningarna informeras om detta med uppmaningen 

att medverka. Vidare berättade hon om värvningskampanjen  

”VI BEHÖVER DIG”  där bl.a alla Sveriges 65-67-åringar får brev. 

Vad gäller kongressen finns inget datum för del 2 ännu. 

§ 126. HÖSTENS VERKSAMHET: Ingen åtgärd förutom tidigare    

fattade  beslut. Inbetalad avgift för Noliamässan gäller enligt uppgift 

från Nolia för 2021. Seniormässan i Luleå inställd.  

§ 127. DISTRIKTSSTÄMMA 2020. Hålls 30/9 enligt 

”Västerbottensmodellen”. Föreningsinbjudan och stämmoombuds-

handlingar skickas ut samtidigt senast den 27/8. 

§ 128. VALBEREDNINGEN: Ordf Kjell Hjelm informerade under 

sammanträdets gång om frågor som berörde valberedningens 

verksamhet. Han gav bl.a en stor eloge till ordf Maine Carlsson för 

hennes arbete för att stämman kan genomföras 30/9.  

 



§ 129. ÖVRIGA FRÅGOR:                                                                           

A.  Ingemar Johansson efterlyste en resepolicy för styrelsearbetet. 

Beslöt styrelsen att följande skall gälla: Distriktsstyrelsen står 

för reskostnader (bil 18,50/mil + 0,50 kr/passagerare), buss- 

tåg- eller flygbiljett, samt vid behov övernattningskostnader, 

ex.vis hotell. 

B.  Maine Carlsson undersöker möjligheten/förutsättningen till en 

digital FO-konferens efter DO-konferens 6-7/10. 

C.  Mona Wilsson meddelade att Ove Lindblom kvarstår som IT-

ansvarig tillsammans med Ingemar Johansson. Ove Lindblom 

åtar sig även uppgiften som webb-redaktör för distriktets 

hemsida. 

D. Ingemar Johansson rapporterade om projektet  

”Kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre”, där han 

ingår tillsammans med Annika Sandberg (Åkerbäret). Projektet 

pågår till april 2021, varefter det under hösten kommer att 

läggas på Riksdagens bord för beslut. Projektet är ett 

regeringsinitiativ med Göran Johansson (Metalls f.d. ordf) som 

projektsamordnare och ansvarig. 

§ 130. Avslutades sammanträdet av ordförande Maine Carlsson med 

en tillönskan om lycklig hemresa och snar återseende. 

LULEÅ 19/8 2020 

 

Karl-Gösta Aasa/sekr    Maine Carlsson/ordf    Mats Rensfeldt/just   


