
 

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2020-06-25                   

Tid: 10,00                    

Plats: Via länk och på SV, Luleå. 

Närvarande: Maine Carlsson, Ingemar Johansson, Kjell Henriksson, 

Mona Wilsson, Staffan Bengtsson, K-G Aasa, samt kanslist Christine 

Wallström. 

Frånvarande: Mats Rensfeldt, Gudrun Hägg. 

 

§ 112 Öppnades mötet av v.ordf Maine Carlsson. 

§ 113 Dagordningen föredrogs och godkändes. 

§ 114 Till justeringsman valdes Staffan Bengtsson och Ingemar 

Johansson. 

§ 115 Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna. 

§ 116 RAPPORTER: 

A. EKONOMI: Kassören Mats Rensfeldt skriftliga rapport om det 

ekonomiska läget, utan egna kommentarer, godkändes och 

lades till handlingarna. 

B. MEDLEMSUTVECKLING: Enligt Ingemar Johanssons redovisning 

så har distriktet tappat 2,34 % från 1/1 2020 till  22/6 2020. 

Medlemsantalet var då 5 221.  Huvuddelen av föreningarna 

redovisar minus. Glädjande undantag är Pärlan, Älvsbyn och 

Lappugglan, Överkalix. Styrelsen finner läget allvarlig och 

åtgärder måste till för att bryta trenden. Beslöt styrelsen att 

frågan prioriteras i distriktet och vid kommande FO-konferens, 

där också förbundets kommande värvningskampanj ”VI 

BEHÖVER DIG” presenteras. 

Bilaga 1. 



C. UTBILDNING: Beslöt styrelsen att följa lagd utbildningsplan, 

men beakta kommande behov av förändringar och tillägg i 

planen. Ingemar Johanssons föreslog komponerandet av en dag 

med grundläggande utbildning plus värvningskampanjen, vilket 

bifölls av styrelsen. 

 

 

…………………………………………………………… 

Styrelsemötet avbröts då tekniken säckade ihop. 

Beslöt styrelsen att ajournera mötet till fredag den 26/6 klockan 

13,00. Samma plats samt länkning via Skype. 

……………………………………………………………… 

 

Fredag 26/6 kl 13,00. 

Närvarande: Maine Carlsson, Mona Wilsson, K-G Aasa, Ingemar 

Johansson, Christine Wallström, kanslist. 

Frånvarande: Staffan Bengtsson, Mats Rensfeldt, Kjell Henriksson, 

Gudrun Hägg. 

D. FÖRBUNDSSTYRELSEN: Mona Wilsson, omvald till 

förbundsstyrelsen, rapporterade om styrelsens verksamhet 

efter kongressen, varav bla annat framgick att styrelsen 

konstituerat sig, beslutat om teckningsrätter, 

sammanträdesdagar (23/9, 22/10, 21/12) vilka föregås av AU-

möten. Vidare att äldrefrågorna skall prioriteras högt.  

 



E. KONGRESSEN: Om kongressens genomförande via nätet 

konstaterade Mona Wilsson att det i stort sett fungerat bra, 

men att det var svårt att föra diskussioner. Maine Carlsson, som 

tillsammans med KG Aasa, är distriktets ombud i kongressen 

tyckte att det hela fungerat ”överraskande bra”.                     

Oklart ännu när del två av kongressen skall hållas. 

 

F. DIALOGSEMINARIUM: Ingemar Johansson och Annika Sandberg 

deltog i seminariet ”Kompetensförsörjning i vård och omsorg av 

äldre”, som de fann varit mycket positivt och givande. Deras 

yttrande, Bilaga 2,  uppskattades stort av styrelsen. En uppgift 

om bemanningen personal/vecka i äldreomsorgen väckte dock 

frågan om det var en dokumenterad uppgift. Svaret var nej 

enligt Annika. Uppgiften hade hon tagit från en tidningsartikel.  

 

§ 117 HÖSTENS VERKSAMHET: Konstaterade styrelsen att   

situationen är oförändrad och frågan tas upp när så är möjligt. 

§ 118  DISTRIKTSSTÄMMAN:   Förslag 30 september. I vilken form 

utreds av Maine Carlsson för senare beslut. 

§ 119  Beslut om dag för nästa styrelsemöte tas senare. 

§ 120  Avslutades mötet. 

Luleå 29/6 2020 

 

K-G Aasa/ sekr Maine Carlsson/ v.ordf     Staffan Bengtsson/ just.  

(§ 112-116 A-C) 

 

Ingemar Johansson/ just.  

(§ 116 D-120) 


