
 

 

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2020-01-23                     

Tid: 10,00 – 15,00                                                                            

Plats: Medborgarskolan, Luleå 

Närvarande: Maine Carlsson, Mona Wilsson (Från § 84), K-G Aasa, 

Gudrun Hägg, Kjell Henriksson, Mats Rensfeldt, Ingemar Johansson 

(Från § 84), Staffan Bengtsson och Christine Wallström, kanslist. 

Från Valberedningen: Kjell Hjelm, Maila Nilsson och Leif Gustavsson. 

Frånvarande: Bengt Ingesson. 

 

 

§ 80. Mötets öppnande: v.ordf. Maine Carlsson öppnade 

sammanträdet och informerade om ordförande Bengt Ingessons 

frånvaro pga sjukdom. 

§ 81. Godkännande av dagordningen: Efter justering av punkten 

Övriga frågor godkändes dagordningen. 

§ 82. Justerare: Gudrun Hägg. 

§ 83. Föregående protokoll godkändes. 

§ 84. Rapporter och delgivningar: 

A. Ekonomi: Kassören Mats Rensfeldt föredrog resultat- och 

balansräkning för verksamhetsåret. Av den framgick att 

distriktet gör ett underskott på 2,800 kr. Budgeten har i stort 

sett kunna följas. Mats Rensfeldt föredrog budgetförslaget för 

0-resultat 2020, vilket styrelsen beslöt att anta och förelägga 

stämman.   



 

B. Nederluleås avslut: Av kassörens rapport framgick att 

kassabehållningen är 54,000 kronor. Pengarna skall fördelas 

proportionellt mellan de föreningar som tagit över medlemmar 

från Nederluleå. För att banken skall kunna lämna ut pengarna 

krävs en del handlingar som ännu inte lämnats in. Mats 

Rensfeldt fick i uppdrag att fortsätta arbetet för att få fram det 

underlag som banken kräver för ett slutligt beslut i ärendet. 

 

C. Medlemsutveckling: Trenden för vikande medlemsantal har 

bromsats upp. Tappet 20/1 var 0,15 procent. Medlemsantalet 

1/1 2020: 5279 st. 

 

D. Utbildning/Konferens: Beslöts att FO-konferensen hålls 14/5, 

KPR-Dagen den 26/3 och utbildning ”Nya Styrelseledamöter” 

den 23/4. Lokal: Medborgarskolan.                                  

Beträffande utbildningsansvarig i distriktet är styrelsens 

uppfattning att det bör vara en av styrelseledamöterna. 

Alternativt kan lämplig person adjungeras till styrelsen. Beslutet 

delges omgående valberedningen. 

 

§ 85. Verksamhetsplan: Verksamhetsplanen för 2020 antogs.          

Bilaga 1. 

§ 86. Distriktsstämman 2020:  Hålltiderna för stämman, som hålls i 

regionalhuset 19/3 klockan 10,30 – 15,00, enligt bilaga 2.                        

Kallelse till stämman genom kansliet. Till stämman inbjuds 

representant från förbundet, vilket Mona Wilsson åtog sig att 

framföra. Stämman inleds med musik. Ansvarig KG Aasa. Lämpliga 

namn till stämmoordförande diskuterades, med beslut vid nästa 

sammanträde. Beslutades att ledamöternas verksamhetsberättelser 

skall vara kansliet tillhanda senast 2/3.  



 

§ 87. Valberedningen informerade om sitt arbete som följdes av 

personliga intervjuer i enrum med samtliga ledamöter. 

§ 88. Medverkan i mässor: Distriktet har fått förbundsbidrag med 

40,000 kronor för mässdeltagande under året. I första hand gäller det 

Noliamässan. Eventuellt arrangeras även Seniormässan i Norrbotten 

igen under året. Närmare information saknas. Gudrun Hägg åtog sig 

att reda ut vad som gäller 

§ 89. Övriga frågor:                                                                                              

A. Mona Wilsson lämnade rapport från LPR-mötet som bland annat 

handlade om den ökande digitaliseringen inom äldrevården och 

hälsocentralernas väntetider. 

Vidare informerade hon om aktuellt från förbundet där bland annat 

de nya stadgeförslaget bearbetas. 

B. Kjell Henriksson tog upp organisationens ”ombudssystem” och 

föreslog att avskaffa trafikombud och istället inrätta ett 

”Säkerhetsombud” där alla frågor som gäller trafik, säkerhet i 

hemmen och i vardagen, bedrägerier mot äldre mm. skulle samlas. 

Beslöts att överlämna förslaget till den nya styrelsen. Vidare 

informerade han om ”Seniordagen” i Gällivare 19/2, där även PRO, 

Vision och kommunen medverkar. 

C. Ingemar Johansson tog upp problemen med resor från Kiruna till 

sammanträden och utbildningar i Luleå. Ofta med förseningar.             

Övernattningar och ändrade tider kan vara ett sätt att förbättra 

situation, vilket styrelsen fann skäl att fundera på. 

§ 90. Nästa sammanträde: Tisdag den 3/3. 

§ 91. Avslutning: Under punkten Övriga frågor leddes sammanträdet 

av Mona Wilsson tills vice ordförande Maine Carlsson återvände från 

besöket hos valberedningen och övertog klubban. Hon tackade för 



 

ett vitalt deltagande i diskussionerna och avslutade styrelsemötet 

med ett ljudligt slag i bordet. 

 

 

Luleå 23/1 2020 

 

 

Maine Carlsson/v.ordf            KG Aasa/sekr      Gudrun Hägg/just 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Bilaga 1 
 
Verksamhetsplan för 2020, SPF Seniorerna Norrbotten 
 
Distriktsstyrelsen utgör länken mellan förbund och föreningar. 
Distriktsstyrelsen ska ta initiativ, stödja föreningarna och följa upp resultat och ta aktiv 
del i det lokala arbetet. 
Distriktsstyrelsen ska verka för att behålla de medlemmar som finns samt på alla sätt 
arbeta för att öka medlemsantalet. 
Mål och riktlinjer för förbundets, distriktens och föreningarnas verksamhet är tagna av 
kongressen 2017. Vårt arbete styrs av dessa dokument. 
 
De fyra huvudområdena är: 
 

- fler och engagerade medlemmar 
- en stark röst for seniorerna 
- öka vår synlighet 
- en organisation i tiden. 
 
Norrbottensdistriktets ambitioner uttrycks i denna verksamhetsplan: 
 

Fler och engagerade medlemmar 
 
Distriktet ska stödja föreningarna i arbetet med att rekrytera fler medlemmar och 
skapa engagemang. Detta genom att: 
 
- sprida goda exempel 
- genomföra utbildningar kring rekrytering och marknadsföring 
- ge tillfällen till samvaro och erfarenhetsutbyte 
- sprida aktuell medlemsstatistik 
- fördela kontaktansvar med föreningarna bland distriktsstyrelsens ledamöter 
 
En stark röst för seniorerna 
 
Vi ska bevaka våra seniorers intressen inom kommunal och regional verksamhet 
genom att: 
 
- genomföra utbildning och ge tillfällen till erfarenhetsutbyte för föreningarnas KPR-
ledamöter 
- ha nära kontakt mellan styrelsen och LPR-representant 
- visa våra äldrepolitiska ställningstaganden genom insändare och uttalanden och 
deltagande i debatter om äldrefrågor 
- arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet hos våra medlemmar. bl a med hjälp av 
verktyget Tillsammans mot ensamhet 
- på alla sätt motverka ålderism. 
 

 
 
 



 

 
 
 
Öka vår synlighet 
 
SPF Seniorerna ska synas i länets tidningar. Vi ska också utveckla kommunikationen 
i sociala medier som når alt fler i vårt samhälle.  Det gör vi genom att: 
 
- publicera insändare i länets tidningar 
- medverka i etermedia och inbjuda massmedia till våra aktiviteter 
- publicera reportage om våra aktiviteter i massmedia och på hemsidan samt i 
Tidningen Senioren. 
- etablera och stödja användning av sociala medier 
- genomföra utbildningar för föreningarnas funktionärer kring sociala medier, 
information och  - marknadsföring 
- delta i olika mässor i samverkan med PRO och SKPF där det är möjligt 
 
 

En organisation i tiden 
 
Vi är en organisation som är djupt engagerad i de samhällsfrågor som berör 
seniorers tillvaro.  
 
Förbund, distrikt och föreningar är alla viktiga delar i vår organisation.  
Vi arbetar tillsammans för våra medlemmar och stöttar varandra i våra olika roller. 
Genom samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan i Norrbotten och Region 
Norrbotten får distriktet ökade möjligheter att stödja föreningarnas arbete lokalt. 
. 
Det gör vi genom att: 
 
- genomföra utbildningar utifrån föreningarnas önskemål och behov 
- genomföra konferenser för föreningsordförandena 
- ha en utsedd kontaktperson för varje förening 
- stå till förfogande för föreningsbesök där sådant önskas 
- försöka förlägga ett styrelsesammanträde per år utanför Luleå. 

 
Utvärdering 
 
Distriktsstyrelsen kommer att följa upp verksamhetsplanen  kontinuerligt under året 
och redovisa resultatet i vår verksamhetsberättelse. 

 

 

   

 



 
     

 
 
 

Hålltider inför distriktsstämman 

 Bilaga 2 
 

 

 

Aktivitet    Vårt aktivitetsdatum  Enl stadgarna    

            

Valberedningens förslag   19-jan.  Senast 2 månader före stämman (19 januari) 

            

Kallelse till föreningarna   30-jan.  Senast 5 veckor före stämman (13 februari) 

            

Distriktsstyrelse    23-jan.       

            

Motioner till stämman   13-feb.  Senast 5 veckor före stämman (13 februari) 

            

Distriktsstyrelse    3-mars.       

            

Handlingar till ombuden 
tillhanda 

 3-mars.  Senast 2 veckor före stämman (5 mars)  

            

Stämman     19-mars.  Senast 15 april    

            

 


