
  

Protokoll fört vid distriktsstyrelsen möte 2018-12-12 

Tid 10.00 - 15.00 

Plats Bergnäsgården, Luleå 

Närvarande   Bengt Ingesson, ordförande, Gudrun Hägg, Mats Rensfeldt, 
K-G Aasa, Ingemar Johansson, Maine Carlsson. 

Christine Wallström från kansliet, Lars Beyron för valberedningen, 
Bengt Johansson för revisorerna. 

Frånvarande  Ingela Johansson, Mona Wilsson. 

§ 149 Mötets öppnande 

Ordförande Bengt Ingesson öppnar mötet och hälsar välkommen. Styrelsen 
hälsar Bengt välkommen tillbaka! 

§ 150 Dagordning 

Föredrogs och fick tillägg under punkten Rapporter om 
rekryteringskonferens, utbildningslokal och IT-frågor. 

§ 151 Justering 

Till justerare utsågs K-G Aasa 

§ 152 Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna. 

§ 153 Rapporter 

 a) ekonomi: Mats Rensfeldt föredrog den ekonomiska rapporten 
och konstaterade att konferenser och utbildningar har blivit billigare, dels 
pga konferens under en dag i stället för två och dels pga höjda kursavgifter. 



Han påminde också om att det är sista året vi får sponsorpengar från 
Länsförsäkringar. 

b) medlemsutveckling: Bengt Johansson berättar att vi är nu 5 392 
medlemmar i Norrbotten, en svag minskning. Styrelsen diskuterade om vilka 
som lämnar och om hur länge man stannar som medlem. 

c) utbildning: Ingela Johansson har lämnat ett förslag till nästa års 
utbildningar och bett om synpunkter. Vi lämnar förslag till litet glesare 
kurstillfällen och till sammanslagning av vissa utbildningar. K-G Aasa ska 
sammanfatta våra tankar och skicka till Ingela för vidare planering. 

Ingemar påpekar vikten av att vi har ett starkt utbildningsteam eftersom det 
blir förändringar i IT- och utbildningsgruppen efter årsmötet. 

d) distriktet skickade två representater till konferensen i Umeå om äldres 
ensamhet, Kurt Hägglund och Inger Hedgren (ersättare för K-G Aasa). 
Rapport kommer vid nästa styrelsemöte dit båda deltagarna inbjuds. 

e) mässbidrag: Bengt Ingesson har sökt 50 000 kr. 

f) parkeringsplats för kansliet: K-G Aasa har pratat med fastighetsägaren, en 
plats har reserverats, ganska dyr. Vi fortsätter att kolla olika alternativ. 

g) rekryteringskonferens 27 november: Ingemar Johansson deltog och 
berättar vad man gjort tidigare (stödmaterial, medlemsundersökningar, 
intranät, dialogduk mm) och även vad som görs nu och framåt: utskick till 
67-åringar, argumentsamling om nyttan av nätverk och lokala 
medlemsförmåner (förutom de nationella), vikten av att använda hemsidan 
och att sprida goda exempel om lyckade aktiviteter och verksamheter. 

Alla pensionärsförbund minskar i medlemsantal men SPF Seniorerna är det 
förbund som har lägsta minskningen!  

Förbundet fyller 80 år 2019, vi funderar på om det ska firas även lokalt. 

h) utbildningslokal: våra (Vuxenskolans) egna lokaler är små och gör det svårt  
att ha större kurser för medlemmarna så styrelsen tar in offerter från 
externa lokaluthyrare och undersöker olika möjligheter. 

i) IT: Ingemar Johansson redogör för en del av innehållet i en lägesrapport 
från förbundets IT-grupp. Det handlar om kompletteringar i 
medlemsregistret, om förenkling av e-post- och sms-funktioner och en 
bättre bildhantering. 

j) Seniormässan: uppdatering om hur arbetet med seniormässan fortskrider 
från projektchefen Leon Gianniridis: vi får (hyra?) en monter med eluttag,  
rabatterat inträde för medlemmar, synas i utskick och inbjudningar med 
mera. 



Styrelsen diskuterar praktiska detaljer, gemensamma aktiviteter med de 
andra deltagande förbunden (PRO, SKPF), kostnader mm. Fortsättning följer. 

§ 154 Valberedningen 

Lars Beyron berättar att arbetet är i gång och uppmanar de ledamöter som 
har funderingar om sitt fortsatta engagemang i styrelsen att snarast meddela 
detta.Förändringar i funktionerna som IT- respektive utbildningsansvariga är 
aviserade till styrelse och valberedning. 

§ 155 Distriktstämma 2019 

Datum är bestämt till 3 april 2019 i Regionhuset i Luleå.K-G Aasa har tankar 
om programmet, bl a medverkan av Luleås tre SPF-körer. Bengt Ingesson 
undersöker eventuellt deltagande från förbundet. 

§ 156 Övriga frågor 

Inger Karlman tackade för distriktets uppvaktning på SPF Seniorerna 
Bergnäsets 75-årsjubileum.  

§ 157 Nästa styrelsemöte 

Vi träffas nästa gång den 24 januari 2019 kl 10.00 på kansliet i Luleå 

§ 158 Avslutning 

Ordförande tackar Bergnäsets SPF-förening för lånet av lokalen och arbetet 
med lunchen och önskar dem och hela styrelsen en god jul! 

Maine Carlsson Bengt Ingesson K-G Aasa 

sekreterare ordförande  justerare 




