
 

 

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2020-10-28                  

Tid: 10,00-14,30                    

Plats: Medborgarskolan, Luleå. 

Närvarande: Maine Carlsson, Ingemar Johansson (via länk från 

Kiruna), Mona Wilsson, Annika Sandberg, Staffan Bengtsson, K-G 

Aasa, Kjell Henriksson, Mats Rensfeldt, Gudrun Hägg, samt kanslist 

Christine Wallström.  

 

§ 12. Öppnades mötet av ordförande Maine Carlsson. 

§ 13. Dagordningen föredrogs och godkändes ordningsändring § 5.  

§ 14. Till justeringsman valdes Gudrun Hägg. 

§ 15. Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna. 

§ 16. Rapporter 

A. Medlemsutveckling 

Ingemar Johansson redovisade medlemsutvecklingen från 

1/1 till 28/10 som visade på fortsatt ras. Tappet på 4,46% 

är det största som hittills noterats för Norrbotten. 

Medlemsantalet uppgår nu till 4,989. Fyra föreningar 

visade plus, varav Lappugglan Överkalix med hela 3,81 %. 

Utvecklingen i förbundet (21/10) har också varit negativt, 

eller minus 2,81 %. Ett minus på 7,305 medlemmar. 

Medlemsantalet 252,201.  

Medlemstappet förklaras till största delen av den rådande 

pandemin. Bilaga 1. 



 

B. Ekonomi                                                                                         

Kassören Mats Rensfeldt föredrog balans- och resultaträkning dagens 

datum. Av den framgick att distriktsstyrelsen väntas göra ett 

överskott i budgeten med ca 15,000 kr. I första hand beroende på 

pandemin med inställda verksamheter.                                                   

Efter många turer är det nu klart med utbetalning och fördelning av 

kassabehållningen efter nedläggningen av SPF Nederluleå. 

Behållningen, 61 425 kr, fördelas mellan föreningarna i förhållande 

till antalet medlemmar som föreningarna tagit emot från Nederluleå. 

Bilaga 2. 

Godkände styrelsen den ansökan om bidrag till annonskampanjen 

som skickats in av sekreteraren. 

C. Kurser/Utbildning    

Ordförande Maine Carlsson har haft ett möte med SV:s 

verksamhetsledare Per Nilsson i Luleå om det framtida 

samarbetet. Resulterade omgående bl.a i en kurs i 

Microsoft Teams (chattprogram för digitala möten) den 

9/11 som  erbjuds föreningarna. Flera andra cirklar 

diskuterades och finns nu med i planeringen. I övrigt 

framgick att SV söker nya lokaler och att bägge parter är 

angelägna om ett fördjupat samverkan. 

Beslöt styrelsen att arrangera FO-konferensen (digitalt) den 

19/11. Äldresatsningen, KPR-Forum, värvningskampanjen, 

marknadsföring och sociala medier står på programmet. 

D. Kampanj äldreomsorgen.                                              

Konstaterades att distriktets ansträngningar att få medialt 

utrymme för satsningen på äldreomsorgen gett klent 

resultat. Vare sig nyhetstext eller insändare har publicerats 

i NSD, NK eller PT. Däremot har Norran och HB gjort det. 



 

Beslöt styrelsen att med all kraft arbeta för att sprida 

information om satsningen och ”bevaka” att anslagna pengar 

går till det ändamål de avsatts för. Det skall ske i alla 

kommuner. Föreningarna och KPR spelar en viktig roll i det 

avseendet. Hur föreningarna och KPR skall agera kommer 

styrelsen att utarbeta en ”aktionslista” med tips på åtgärder 

och tillvägagångssätt. Underlaget skall delges föreningarna så 

fort det går och senast vecka  45. Ansvarig sekr KG Aasa. 

E. Förbundsstyrelsen 

Generalsekreteraren Peter Sikström har, med anledning av  

lättnader i restriktionerna för +70, rekommenderat att 

fortsätta som hittills och att avstå från inomhusaktiviteter. 

Styrelsen ansluter sig helhjärtat till rekommendationerna. 

F. Folkhälsa 

Informerades styrelsen om Region Norrbottens 

Folkhälsoprojekt och ett examensprojekt på LTU med 

begäran om hjälp med spridning om projektet till våra 

medlemmar. Kan ev tas upp på FO-konferensen. 

§ 17. LPR – KPR 

Mona Wilsson lämnad information från LPR.                               

Annika Sandberg meddelade att KPR i Luleå gått ”i stå”. Inga 

möten är inplanerade. Mona Wilsson påpekade att vi på alla 

sätt bör driva på KPR och ha siktet inställt på lagstiftning där 

kommunerna måste inrätta KPR. Styrelsen delade hennes 

uppfattning. 

 



 

§ 18. Höstverksamhet                                                                                

Pandemin är fortfarande hämmande på alla aktiviteter.  Det 

viktigaste är att genomföra FO-konferensen och KPR-Forum. 

Planering av nästa årsmöte påbörjas med sikte på att genomföra det 

digitalt. Ordförande tar upp frågan med Vuxenskolan om de kan 

hjälpa till med arrangemanget. 

§ 19.  Övriga frågor. 

Mona Wilsson föreslog en träff med ombuden för att    

uppmärksamma deras arbete. ”Vi får inte glömma bort dem”. 

Styrelsen har i många år inbjudit funktionärer/förtroendevalda 

till den traditionella jullunchen. Konstaterades att detta inte är 

möjligt i år pga pandemin. En träff med ombuden måste ske vid 

ett annat tillfälle. 

Ingemar Johansson föreslog att styrelsens sammanträdesdagar 

flyttas från onsdagar till torsdagar, vilket blev styrelsens beslut. 

§ 20. Nästa styrelsemöte 

           25/11 kl 10,00. Plats: Medborgarskolan, Luleå. 

§ 21.  Avslutning 

          Ordförande Maine Carlsson tackade för ett livfullt sammanträde 

och önskade ledamöterna en trygg hemfärd varefter hon knappt 

hörbart knackade sin ordförandepenna i bordet som tecken på att 

mötet avslutats. Klockan visade då 14,22. 

 

Luleå 28/10 2020 

 

KG Aasa/Sekr Maine Carlsson/Ordf Gudrun Hägg/Just  


