
 
 

Gästriklandsdistriktet 
 
 
Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 19 mars 2018 

Lokal: Högbovägen 104B, Sandviken, hos Barbro Bejmar               9.30-12.00 
 

Närvarande: Hans Ström, ordförande  Anders Wallin, vice ordförande 

Berit Olsson, sekreterare   Carl-Bertil Rydbäck, kassör  

Catarina Hedin, ledamot   Anne-Katrine Dunker, ledamot 

Berndt Ericsson, ledamot 

     

 

§ 122. 

Öppnande. 

Ordförande Hans Ström hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 123. 

Föredragningslistans godkännande. 

Anmäls följande tillägg under p.9 Inkomna skrivelser, brev från SPF Gavle om 

 a/ introduktionskurs, b/autogiro 

Beslutas att arbete efter den kompletterade dagordningen. 

 

§ 124. 

Anmälan av styrelseprotokoll, från sammanträde 26/2 2018. 

Styrelseprotokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 125. 

Ekonomi. 

Resultat per 15/3. 
Kassören presenterar resultatrapport per 15/3 2018, som godkänns och läggs till handlingarna. 

Efterlystes ny utbildningsdag för medlemsregistransvariga. Ordförande fick i uppdrag att kontakta 

Sture Kerslow.  Efterlystes även träff för rekryteringsansvariga för att dela tips och erfarenheter. 

                       

§ 126.  

Medlemsstatistik. 

Meddelas att både ordförande och sekreterare inte har kunnat ta fram aktuella siffror för distriktet. 

Uppgifter har begärts från förbundet under förmiddagen, men inga uppgifter kommer under 

sammanträdet. 

 

§ 127. 

 Inför årsstämman, 11/4. 

Styrelsen beslutar justera programtiderna enligt bilaga. 

Ordförande ordnar blomstercheckar till avtackningar.     

Rollups utlovas från Ankaret, Tre Lågor och Österfärnebo. 

Rapporteras om valberedningens svårigheter att hitta ny styrelseledamot samt representanter i RPR. 

Rapporteras vidare att uppmaning till föreningarna om kandidater till kommande års valberedning 

givit dåligt resultat.  

Årsmöteshandlingar inför årsstämman fördelades. 

 

Justerandes sign.                                             Utdragsbestyrkande 
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§ 128. Ev. Ordförandeträff . Utbildningsdag. 

Efter diskussion beslutar styrelsen att ev. ordförandeträff  i  april flyttas till utbildningsdag i maj, 

planerad i utbildningsplanen. Det kommer att bli en heldag dit alla ledamöter i föreningarnas styrelser 

och vissa övriga funktionärer inbjuds. Bestäms datum till måndag 28 maj, kl. 10-15, på 

Västanbygården.  

 

 

§ 129. Hur gör vi inför valet?  Finns det planer på politikermöten i våra kommuner eller i 

regionen? 

Styrelsen diskuterar vilka möjligheter SPF Seniorerna har att påverka och ifrågasätta de äldres villkor 

inför höstens val.  

Ett sätt är att skriva insändare och debattartiklar i media. Anna Eriksson, på förbundet, kan 

tillhandahålla tips på material och underlag.  Vi kommer antagligen också att få möjlighet att 

medverka i lokalradion.  Styrelsen uppmanar föreningarna att vara på alerten och delta med frågor vid 

de politikermöten som ordnas i distriktets olika kommuner. Önskar föreningarna att anordna egna 

aktiviteter kan bidrag sökas från distriktet. 

 

 

§ 130. 

Inkomna skrivelser. 

Från SPF Seniorerna har kommit två skrivelser dels om ”Introduktionskurs för SPF Seniorerna” dels 

om ”Autogiro som betalningsmöjlighet för medlemsavgiften”. 

Uppdras till Berndt Ericsson att besvara det första brevet då den planerade utbildningsdagen i maj är 

planerad att vända sig till föreningarnas styrelser. 

Uppdras till ordförande att kontakta förbundet i frågan om Autogiro eftersom mottagaren av 

betalningar skall ge sitt tillstånd. 

 

 

§ 131. 

Rapporter. 

- Kallelse till Arkiv Gävleborgs årsmöte i Hudiksvall torsdag 19 april 2018. 

 

- Friskvårdsdag ”Fötter” torsdag 26 april 13-15.30 på Västanbygåden, Sandviken. 

 

- 2018 års förbundsmästerskap: 29/4 Mattcurling i Tranemo, 16-17/8 Golf på Gränna GK och 

Tranås GK, 25-26 8 Boule i Falkenberg, Hjärnkoll och Bridge meddelas senare. 

 

- Kjell Höddelius acceptrat att nomineras till ”Referensgrupp" för fortsatt utveckling av 

medlemsregistret Miriam. 

 

- Brev har gått ut från utbildningsansvarige till föreningarna om stöd 2018  inom  

           IKT-utbildning, som under 2017. 
 

- Rapport från WEBB-möte med förbundsstyrelsen och distriktsordförande. DO-konferens 

16-17/4 2018, ordförande deltar. 

 

- Catharina Hedin lämnar rapport om Matpatrullens undersökning  i  Gävle kommun, som är  

avslutat med besök på äldreboenden. Arbetet fortsätter med granskning och synpunkter på 

upphandling av matlådor i kommunen.       

 

- Träff för nyvalda ”Äldrefunktionärer” 4/4   på Sockerbruksgatan i Gävle.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 132. 

Kommande sammanträden. 

Konstituerande sammanträde 11/4 efter årsstämman.  Nästa styrelsesammanträde planerat till  

måndag 23/4. 

 

 

§ 133. 

Övriga frågor. 

Mässgrupp. 

23-25/4  55+ mässa i Gävle, som administreras av föreningarna i Gävle kommun genom 

Samrådsgruppen. 

Till 60+ mässa i september i Gävle och mässor och  marknader i övriga kommuner skall undersökas 

att utse en ”mässgrupp” inom distriktet. 

 

       

§ 134. 

Avslutning. 

Ordförande tackar för uppmärksamheten och förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

/Berit Olsson/    /Hans Ström/ 

 sekreterare     ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
                         Bil. till § 127 
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GÄSTRIKLAND 
 
 
 
PROGRAM VID ÅRSSTÄMMAN DEN11 APRIL 2018 

 
LOKAL: Västerbergs folkhögskola 
 
 
09.00 – 09.45           Samling med kaffe, registrering 
 
 
09.45 – 10.00           Välkommen med lite information  (Hans Ström) 
 
 
10.00 – 11.30           Programpunkt om ansvarsfördelning och samarbete              
                                 mellan region och kommun. Effekterna av ny   
                                 lagstiftning. Se separat information! 
 
11.30 – 12.30           Årsstämma 
 
12.30 -- 13.00          Information (DS) 
   
13.00 – 13. 45          Lunch 
 
13.45 – 14.30           Forts. årsstämma 
 
14.30 – 15.00           Framträdande av Syrenens kör 
 
15.00                        Avslutning med kaffe 
 
 
 
 
 


