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Verksa m hetsberättelse 2019
SPF Seniorerna Gotlandsdistriktet

Förutsättningarna för en verksamhetsberättelse är att alla våra 16 föreningar runt
om på ön, med kreativa styrelser och aktiva medlemmar gör ett fantastiskt arbete
helt ideellt för SPF seniorerna Gotland. Distriktet vill tacka alla för ett gott arbete
under det gångna året.

Distriktets årsstämma hölts torsdagen den 4 april 2019 kt 10.00 på Suderbys Herrgård.

Styrelsens sammansättning har under det gångna året varit följande,

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ka ssör/med le msregistera nsva ri g

Britt Ohlsson -o ..
Faro

Per-Olof Jacobsson Treklanen
Barbro Kysinger Höstglöd
Margrethe Bernsen Storsudret

Webbansvarig
Ledamot
Studieansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Revisorer ordförande

Revisor suppl.

Valberedning.
Sammankallande

Ordinar

Ersättare

Göte Johansson
Thomas Frid
Jari Karivainio
Sten Björktund
Eva Lindström
Olov Hallberg

Bengt Farinder
Stina Mörrby
Birgitta Olofsson
Jens Pettersson

Barbro Björkander
Hans Klintbom
Barbro Annas
Erna Sandqvist

Britt Ohlsson
Birgitta Crämer
Per-Olof Jacobsson
Barbro Björkander

Vängeorten
Höstglöd
Visbyringen
Blåelden
Treklangen
Wisborg

Vängeoften
Visbyringen
Sten kyrkakretsen
Höstgtöd

Blåelden
Wisborg
Höstglöd
Fardhem

-o ..
Faro
Treklangen
Treklangen
Blåelden

Anna-Britta Hansson Eskelhem/Tofta

Distriktets representanter till PRG 2Ol9-2O22
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Distriktets ombud till Studieförbundet Vuxenskolans årsstämma 2019
Sten Björklund
Birgitta Cramdr

Arbetsgrupp ang. mat till äldre på SÄBO
Britt Ohlsson
Birgitta Cram6r
Anita Thijring

Distriket består av 16 föreningar.
_o ..Färö 131
Norrkretesen 99

Blåelden
Treklangen

Distriksstyrelsen
Treklangen
Visbyringen

Distriktet har under 2019 haft 11 protokollförda sammankomster som hållits i

Centerns lokaler på Solbergagatan 30 i Visby.

Forsa
Majgu
Stenkyrka
Blåeld
Höstglöd
Visborg

25
51
39

727
206
L4L

Visbyringen LzL
Vängeorten 46
Eskelhem/Tofta 66
Österbygden 2l
Klinteorten 113
Fardhemskretsen 39
Treklangen 96
Storsudret 44

Medlemsantalet av 2019-01-01 var 1377 och 2019-t2-31 var antlet 1365

Distriktes årsstämma hölls torsdag den 4 april på Suderbys herrgård.

Distriktsordförande Britt Ohlsson hälsade 32 ombuden inklusive distriktsstyrelsen och
Birgitta Borg från förbundet välkomna och överlämnade ordet och ordforandeklubban
till Hans Klintbom att leda dagens förhandlingar.
Ordförande Britt Ohlsson Fårö fick förnyat förtroede och omvaldes på tår.
Styrelsen har 11 ordinarie ledamöter.
Omval på Z år av: Eva Lindström, Per-Olof Jakobsson Treklangen,
Anna-Britta Hansson Eskelhem-Tofta, Thomas Frid och Barbro Kysinger Höstglöd.
Kvarstår 1 år: Göte Johansson Vängeorten, Margrethe Bernsen Storsudret,
Sten Björklund Blåelden, Jari Karivainio Visbyringen och Olov Hallberg Visborg.
Distriktsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gångna året.
Ombud: Stämman beslöt, ett (1) ombud per förening för varje påOorjat 50-tal
medlemmar 2020.
Årsavgiften för 2O2O oförändrad 40:- per medlem till Gotlandssdistriktet.
Inga motioner hade inkommit.
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PRG
ttåkan Eriksson var vid årets början ordförande efter maktskiftet, valdes Rolf Oström

moderaterna till nY ordfÖrande.
;;ä;å;;iåoäi i n"gion Gottand, har sammanträtt 3 sånger under året. Det nva reglementet

har taqits i RPG och i Regionstyrelsen.
ffi'G;#;;p iågä, som berör äldre manniskors förhållande till, boende, sjukvård,

kommunikation, med mera. Protokollen finns att läsa på vår hemsida'

DO-konferenser
Ordförande har deltagit i de distriktsordförande konferenser som fÖrbundet anordnat.

Webb-konferenser et[ nytt forum, har hållits vid 10 tillfällen'

Remisser o skrivelser.
SpF förbundets stadgegrupp har kommit med förslag på nya stadgar, remissvaren skall vara

gruppen tillhand senast 2 december.
ötudg"grrppens förslag har gått ut till samtliga distrikt och föreningar.
iråiän-rrån'de gotländlt<a foreningarna har sammanställts och vidarebefodrats till

stadgegruppen tillsammans med distriktets synpunkter'
En s[rivelse har skickats till ansvariga inom Regione-n vad gäll-er transporter under

Almedalsveckan. Det är svårt nästan omöjligt för många av våra medlemmar att ta sig dit.

Ordförandekonferens
SpF Seniorerna Goflandsdistriktet har håtlit 2 ordförandekonferenser med god uppslutning.

Vid båda tillfällen har de nåttits iTjelvarkyrkans lokaler i Visby.
Den 3 maj
p"t"Åik;t-rom rrån förbundet ställde frågan, vad kan vi göra för att få fler medlemmar. Ett

arbetsmaterial har tagits fram i samarbe[e med SV som presenterades och finns att beställa

från förbundets webbshoP.
Maud Hultqvist från SV presenterade sig,
välkomna att kontakta dem.

de vill ha igång ett samarbete med SPF. Vi är

Yngve Ohlsson trafikinformatör gav oss en lektion i

ett korrekt sätt i en rondell.
bland annat om hur man tar sig fram på

Den 12 sePtember
Ordförande informerade från DO konferensen.
Ellenor Sundstrand Björkman Regionens hälsoenhet informerade om deras verksamhet.

Carolin Allard informårade om det digitaliserings projektet inom äldreomsorgen som är ett
EU-projekt och kommer att pågå i 3år.
OrOiorånae pratade om stress och ensamhet som blir atlt vanligare bland äldre.

Arbetsgruppen SÄeO mat till äldre.
Svftet med undersökningen är att kartlägga hur matsituationen ser ut för personer som får

iihu rnårtiJ", ,.rr".aae 
-på 

Region Gotlands särskilda boenden. När alla boenden har besökts

görs en sammanställning som vidarebefodras titl RPG. Sudret är klaft och har rapporterat

Iesultatet till distriktet. Kvarstår gÖr delar av Visby och norra Gotland'
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Almedalsveckan
2OL9 var ett mellanår och SPF föreningarna har själva bemannat tältet, med Göte
Johansson som ansvarig.
Inför almedalsveckan gjorde distrikteten en förfrågan till Regionens ansvariga
angående transporter till och från. Efter som det är bilforbud har många äldre svårt
att ta sig ner till Almedalen.

Utbildningar
Distriktet har med hjälp av Sara Brogård från förbundet nåttit kurser i

medlemsregistret tillsammans med Thomas Frid, Jari Karivainio och Göte Johansson.
Samtliga medlemsregister ansvariga har fått kallelse till kursen.
Deltagarna i samtliga kurser var nojda med utbildningen.
Ordforande Britt Ohlsson har bjudit in samtliga valberedare till "Hur arbetar man i en
valberedning"?
Det har varit träffar vi 3 tillfällen, i Slite, Visby och Hemse for att på så sett nå ut till
alla foreningar.

Tävlingar

Distriktsmästerskap i boule arrangerades av Höstglöd 5 juni på Almedalens banor i

Visby.
Segrade gjorde Blåelden i dam och herr, Höstglöd i mix. Samtliga deltog i FM i

Falkenberg.

Förbundsmästerskap i bowling arrangerades den 9-10 oktober i bowlinghallen i

Visby.
Höstglöd stod för arrangemanget, huvudansvarig var Lisbeth Stenstöm. Många
positiva röster har hörts från de deltagande lagen som kom från Eslöv i söder till
Sundsvall i norr. Totalt deltog 148 bowlare.

Distriktsmästerskap i kubb arrangerades av Blåelden den 30 augusti i Bara.

Aktivitetsdagen
I samband med distriktet aktivitetsdag 29 augusti firades SPF:s B0 år.
Ett 70-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan.
Dagen började i Tingstäde med ett föredrag där vi fick folja jordenrunt seglaren Lars
Ljung på hans seglats. Efter att besökt museet åt vi en gemensam lunch och tog oss
sedan vidare till Vike minnesgård.
Vädret var med oss, det blev en fin eftermiddag med guidning, musik och medhaft
kaffe.
Ordförande avslutade dagen och tackade for en trevlig dag.
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Slutord

SPF Seniorernas distriktstyrelse tackar för det gångna året och hoppas
att 2020 skall bli ett år med många nya medlemmär, berikande möten,
trevlig samvaro och att många nya kontakter kommer att knytas.

Visby februari 202A-01-11
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May'qrethe Bernsen
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Olov Hallbero//

Barbro Kysin,Britt Ohlsson

dilta

rivainio Eva Lindström Sten BjSrklund

Thomas Frid


