
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2020-03-03                   

Tid: 10,00 – 14,30                                                                           

Plats: Medborgarskolan, Luleå 

Närvarande: Mona Wilsson, K-G Aasa, Kjell Henriksson, Mats 

Rensfeldt, Staffan Bengtsson och Christine Wallström, kanslist. 

Frånvarande: Maine Carlsson, Gudrun Hägg, Ingemar Johansson 

 

Sammanträdet inleddes med parentation för ordf Bengt Ingesson 

som avled söndag den 1/3 2020. 

 

§ 92. Mötets öppnande: På uppdrag av insjuknade vice ordf Maine 

Carlsson öppnades mötet av KG Aasa, som också valdes till 

ordförande och sekreterare för sammanträdet. 

§ 93. Dagordningen: Godkändes efter anmälan av övriga frågor. 

§ 94. Justerare: Mona Wilsson. 

§ 95. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna. 

 



 

§ 96. Rapporter och delgivningar: 

A. Ekonomi: Kassören Mats Rensfeldt föredrog balans- och 

resultaträkning för verksamhetsåret 2019 som visade ett 

underskott på 2 870, 87 kronor, vilket var betydligt lägre än 

föregående år. Budgetförslaget för 2020 godkändes. 

Beträffande de ekonomiska följderna av nedläggningen av 

Nederluleå SPF-förening, har protokoll och andra handlingar 

godkänts av bankerna. Beslut om fördelning av medlen tas vid 

första styrelsemötet efter distriktsstämman. 

 

B. Medlemsutveckling: Av Ingemar Johanssons redovisning 

framgick glädjande nog att medlemstappet stannat upp. 

Redovisades en förändring på plus 0,31%. Antal medlemmar 

2/3 2020: 5 253. 

C. Kongressombud: Föreslår styrelsen Maine Carlsson, KG Aasa 

och Kjell Henriksson till ombud. Till ersättare föreslås Mats 

Rensfeldt, Staffan Bengtsson och Ingemar Johansson. Förslagen 

meddelas valberedningen för beslut på distriktsstämman. 

 

§ 97. Distriktsstämman 19 mars: Efter genomgång av handlingarna 

till stämman fastställdes verksamhets- och årsredovisningen, samt 

programmet för stämman i övrigt. Inga motioner har inlämnats. De 

föreningar som ännu inte anmält ombud, omgående får en 

påminnelse genom kansliet. 

§ 98. Nästa styrelsemöte:  Luleå 7/4 kl 10,00 på Medborgarskolan. 

§ 99. Mässor: Beslutade styrelsen att medverka på Noliamässan, 

Piteå, i augusti och Seniormässan, Luleå, i november, om den blir av.  



 

§ 100. Begravning: Med anledning av ordförande Bengt Ingessons 

bortgång beslöt styrelsen att Maine Carlsson och Mona Wilsson 

representerar distriktsstyrelsen vid hans begravning den 20/3. 

Förutom blomsterbukett (500 kr) hedras hans minne med stöd till 

Cancerforskningsfonden med 1 000 kronor. 

§ 101. Övriga frågor: Rapporterade KG Aasa att han besökt SPF 

Övertorneåbygden på ett medlemsmöte med information från 

distriktet mm. 

Kjell Henriksson redovisade resultatet av ”Seniordagen i Gällivare” 

19/2, som blev en stor succé. Ett samarbete med kommunen, PRO 

och Vision. Omkring 1 000 besökare och 37 utställare noterades.  

Föreningen fick ett tiotal nya medlemmar. Kjell Henriksson hade 

också besökt ett medlemsmöte hos SPF Fjällvinden, Jokkmokk. 

Mats Rensfeldt meddelade att han besökt årsmötet hos SPF i Boden, 

där han också fick förtroendet att leda förhandlingarna. 

§ 102. Avslutades sammanträdet. 

 

 

Luleå 3/3 2020 

 

 

KG Aasa/ordf o sekr. Justerare: Mona Wilsson. 

 

   


