
  

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2018-05-17


Tid: 10.00 - 15.00


Plats: Kansliet, Luleå


Närvarande: Bengt Ingesson, ordförande, Ingela Johansson, Ingemar 
Johansson, Gudrun Hägg, K-G Aasa, Mona Wilsson, Maine Carlsson 
och från kansliet Christine Wallström.

Frånvarande: Mats Rensfeldt, Kjell Henriksson


§ 103  Mötet öppnas 

Ordförande hälsa alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 104  Dagordning 

Godkändes med tillägg under Övrigt: Internationella kontakter med 
U3A. 

§ 105  Justering 

Dagens protokoll justeras av ordförande och Gudrun Hägg. 

§ 106  Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna. 

§ 106  Rapporter och delgivningar 

a) ekonomi; I Mats´ frånvaro redogör Christine för det ekonomiska 
läget.  



b) medlemsutveckling; Ingemar ger oss några siffror: 1 januari  2018 
var vi 5 508 medlemmar i Norrbotten, 14 maj var vi 5 477, en 
minskning med 0,5%. 

c) sommartinget; K-G informerar oss om det program som ska tryckas 
och delas ut på tinget, bl a med en tydligt placerad SPF-logga. 

d) K-G skriver en pressinbjudan i början av juni och ett manus som vi 
ska tipsa föreningarna om att använda vid annonsering i resp. lokalt 
gratisblad. Viktigt även att använda affischering, medlemskontakter, 
hemsidor och Facebook för att sprida information och inbjudan till 
tinget. Vi får en del material från förbundet enligt Bengt, bl a 
flagga, roll-ups, många ex av Senioren. Sponsorpengar droppar in 
från kommuner och organisationer. 

§ 108  Utbildningsfrågor 

a) efter utbildningen av KPR-ledamöter har Ingela fått en fråga om vad           
distriktet kan göra för att få fram en gemensam strategi   
för våra representanter i de kommunala pensionärsråden. Vi  
beslutar att Ingela, Mona och Maine ska med förbundets    
rekommendationer som grund ta fram en policy 

b) kursavgift vid konferensen ”Inför valet”. En deltagare har påpekat 
att inbjudan inte innehöll någon uppgift om avgift så vi ska i 
fortsättningen vara tydliga med att alla kurser/konferenser har f n 
avgiften 300 kr/deltagare för endagskurs. Avgiften höjs enligt 
stämmobeslut till 400 kr/deltagare från 1 juli 2018. 

c) utbildning ”Brott mot äldre”. Polisen kommer gärna ut till 
föreningar och informerar om olika brott mot äldre , bl a 
bedrägerier och vad man kan göra för att skydda sig mot dem. Bengt 
tar kontakt med Mats Ekman för att bjuda in honom till FO-
konferensen till hösten. Eventuell utbildning i distriktet/
föreningarna till våren. 

d) kursanmälningar. Ingela föreslår att vi skapar e speciell e-postadress 
för kursanmälningar t ex kurs.spf.norrbotten@gmail.com. Detta 
anmälningsförfarande ska vara det första (och helst enda) 
alternativet men den medlem/funktionär som inte har e-post får 
ringa till Christine som sen sköter mail-anmälan. En mycket bra ide 
som styrelsen ställer sig bakom. Mona påpekar vikten av att inte 

http://kurs.spf.norrbottengmail.com


utesluta någon som kanske inte behärskar all teknik. Men eftersom 
utbildningarna i distriktet vänder sig till funktionärer som har 
uppdrag på någon nivå så finns de oftast redan på mail-listor i 
föreningarna så risken att missa någon är troligen inte stor. 

§ 109  Planering av höstens möten 

Datum och tid för distriktsstyrelsens möten: fredag 24 augusti, kl 
10-15; torsdag 4 oktober kl 10-15; onsdag 14 november kl 10-15; onsdag 
12 december kl 10-15; torsdag 7 februari 2019 kl 10-15; torsdag 7 mars 
2019 kl 10-15. 

Platsen för sammanträdena kommer att flyttas från nuvarande kansliets 
lokaler och meddelas senare. 

Stora Nolia 4-12 augusti; FO-konferens 25 oktober; Distriktsstämma 4 
april 2019. 

§ 110  Övrigt 

Ingemar berättar om den europeiska pensionärsorganisationen U3A 
(University of the Third Age) vars motto är ”Man lär så länge man 
lever”. En grupp av organisationen vill främja internationellt 
samarbete och har besökt Kiruna som svar på ett besök i Skottland som 
Kiruna folkhögskola arrangerat efter en studiecirkel i engelska. Ingemar 
undersöker möjligheten att Tidningen Senioren att göra ett reportage. 

§111  Avslutning 

Ordförande tackar de närvarande för visad uppmärksamhet och 
förklarar mötet avslutat. 




