
  

Protokoll fört vid distriktsstyrelsen 2018-10-04  

Tid: 10.00 - 15.00  

Plats: kansliet, Luleå  

Närvarande: K-G Aasa vice ordförande, Mats Rensfeldt, Ingela  

Johansson, Kjell Henriksson, Mona Wilsson, Ingemar Johansson, 

Gudrun Hägg, Maine Carlsson, Christine Wallström från kansliet och 

Kjell Hjelm från valberedningen.  

Frånvarande: Bengt Ingesson  

 

 

 

§ 125  Mötets öppnande  

Vice ordförande K-G Aasa hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

§ 126  Dagordningen   

Godkändes med tillägg om artikel till Senioren, info om nutrition och 

om handlingsplan mot sexuella trakasserier.  

§ 127  Justerare  

Gudrun och K-G utsågs att justera dagens protokoll.  

§ 128  Föregående protokoll  

Godkändes och lades till handlingarna.  

  



§ 129  Valberedningen  

Kjell Hjelm informerade om att valberedningen nu börjar sitt arbete 

med att föreslå ledamöter till nästa års styrelse. De kommer att skicka 

ut några frågor till nuvarande styrelse om hur arbetet fungerar, vilka 

val som ska göras mm. K-G berömmer valberedarna för engagerat och 

seriöst arbete.  

 

§ 130  Rapporter  

a) ekonomi: Mats redogör för den ekonomiska situationen. Vi pratar om 

olika sätt att minska kostnader för kopiering: t ex köpa egen svartvit 

laserskrivare, kopiera material till kurser jämfört med att beställa 

häften från SPF eller annat. Christine ska till nästa möte göra en 

jämförelse av kostnaderna.  

b) medlemsutveckling: Ingemar redogör för siffrorna som visar en liten 

minskning totalt. Jokkmokk, Kiruna och Råneå har de största tappen 

medan Gällivare, Överkalix och Pajala ökar.      

Ingela föreslår att styrelsen samlar ihop till en tipskatalog med                

rekryteringsaktiviteter t ex tinget, seniordag, brev till 65-åringar, 

lokala informationsblad, press- och radiokontakter, olika typer av 

medlemsmöten mm. Ingela, K-G och Ingemar formulerar ett brev om 

marknadsföringsutbildning. K-G visar foldern Att vara informatör i sin 

förening.  

c, d)  sommartinget och Nolia gick i stort sett som planerat ekonomiskt 

men sponsorintäkterna till tinget var lägre än beräknat.  

e) Äldrepris: K-G informerar om en utmärkelse till någon eldsjäl som 

gjort nåt extra bra för våra målgrupper. Delas ut av Ribbingska 

Minnesfonden och är på 100 000 kr.  

f) uppsägning av avtal: LF säger upp avtalet med SPF, vill satsa på 

andra föreningar. Vi får nu 10 000/år men inte i fortsättningen. 

Troligtvis upphör även rabatterna.  

g) vi tar fram en handlingsplan mot sexuella trakasserier. Ett krav från 

Region Norrbotten för ekonomiskt stöd. Föreslagen text: SPF 

Norrbotten ställer sig bakom att på alla sätt motarbeta kränkningar, 



sexuella trakasserier och övergrepp i vilken form de än uppenbarar 

sig.  

Vid vårt styrelsemöte de 4/10 beslöts att påbörja arbetet med en 

handlingsplan för att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuella 

trakasserier.  

§ 131  Utbildning       

Ingela redogör för den aktuella utbildningsplanen, se bilaga  

Inbjudan bör gå ut senast tre veckor innan kurstillfället och anmälan 

ska vara inne till kansliet en vecka innan. Minsta antal deltagare anges 

vid varje utbildning och påminnelser går ut från distriktet och 

föreningar. Vissa kurser/samlingar kan eventuellt förläggas till andra 

delar av länet?  

§ 132  FO-konferensen    

Programmet för föreningsordförandekonferensen är klart och inbjudan 

är utskickad  8/10. Anmälan till kursadressen.  

§ 133  Förbundsnytt  

Mona redogör för förbundets arbete med olika frågor t ex  

tillgängligheten hos SJ för äldre; nutrition; flyttskatt; olika rapporter; 

FS verksamhetsplanering  

§ 134  LPR    

Styrelsen nominerar Mona W som ordinarie i länspensionärsrådet och 

Anita Hollström som ersättare.  

§ 135  Övriga frågor  

Ingemar har skrivit en artikel om SPFs och folkhögskolans  i Kiruna 

samarbete med den europeiska pensionärsorganisationen U3A 

(University Third Age). Skickas till tidningen Senioren som ett tips och 

en uppmaning att utveckla internationella kontakter.  



§ 136  Nästa möte  

Nästa styrelsemöte onsdag 14 november kl 10.00-15.00  

§ 137  Avslutning  

K-G tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat  

     Justeras 

 

Maine Carlsson   KG Aasa 

sekreterare   vice ordförande 

 

 

 

     Gudrun Hägg 

     justerare



 


