
 

 

Protokoll fört vid  distriktstyrelsens sammanträde 2021-04-22          

Tid: 10,00  -   12,10           

Plats: Digitalt 

Närvarande: Göran Johansson, Ingemar Johansson, Kjell Henriksson, Mona 

Wilsson, K-G Aasa, Mats Rensfeldt (§10 - § 16), Annika Sandberg, Gudrun Hägg, 

Inger Karlman, samt kanslist Christine Wallström. 

§ 10. Öppnades sammanträdet av ordförande Göran Johansson 

§ 11. Godkändes dagordningen. 

§ 12. Till justerare valdes Annika Sandberg. 

§ 13. Föregående protokoll (konstituerande styrelsemöte) godkändes och lades 

till handlingarna 

§ 14. RAPPORTER 

A. Ekonomi Mats Rensfeldt:  Stabil ekonomi som förväntas ge ett överskott 

i årets budget. Bilaga 1. 

 

B. Medlemsutveckling  Ingemar Johansson: Fortsatt negativ utveckling. 

Ingen förening redovisar plussiffror. Medlemsantalet 20/4 2021 = 4 937. 

En minskning med 3,12%. I riksstatistiken ligger Norrbotten på – 1,44%. 

Riksgenomsnittet var 0,58%. Medlemstappet förklaras i första hand av 

pandemin då aktiviteterna gått på sparlåga. Bilaga 2.                                                                                                                   

 

På förslag av Inger Karlman beslöt styrelsen att till föreningarna skicka ut 

den enkät som hon utformat med frågor kring rekrytering och hur vi 

trevliga aktiviteter anordnas för medlemmarna.  Bilaga 3.                                                     

 

 



C. Kurser/Utbildning: Många deltar i av förbundet anordnade digitala 

utbildningar. Några egna har inte arrangerats av distriktet. Distriktets 

planering av utbildningar/konferenser hänsköts till nästa styrelsemöte, 

då också utbildningsansvarig utses. 

 

D. Kampanj: Diskuterades olika rekryteringskampanjer, bl.a att ansluta sig 

till förbundets app SPF Seniorerna. Annika Sandberg åtog sig att 

undersöka detta. Ingemar Johansson och KG Aasa kommer att delta i 

förbundets digitala rekryteringskonferens 26 april. Frågorna tas upp vid 

nästa styrelsemöte. 

 

E. Förbundsstyrelsen Mona Wilsson: Pensionsfrågorna är högaktuella inom 

SPF Seniorerna. Förbundsordförande Eva Eriksson har riktat hårt kritik 

mot regeringen för dess handläggande av den för alla pensionärer viktiga 

frågan och krävt en samlad översyn. Uppmaningen från förbundet till 

medlemmarna: ”Vi måste jobba hårt för det här allihop”. För mer 

kunskap i frågorna puffade Mona för boken ”Trygg pension” som kan 

beställas hos förbundet. Vidare berättade Mona att förbundsordförande 

Eva Eriksson berömt norrbottensdistriktet för inspelet om höjd ålder för 

mammografi i regionen. 

 

F. Folkhälsa Kjell Henriksson och Gudrun Hägg: Utomhusaktiviteter ordnas 

av en del föreningar där det är möjligt. Aktiviteter planeras också för 

Folkhälsoveckan v 20.  Kjell meddelade vidare att han deltar i 

konferensen ”Tillsammans formar vi  Norrbotten” (SAMFORA)  19 maj 

som representant för annan organisation. Distriktet är inte medlem 

(årsavgift 500 kr) men Kjell kunde samtidigt representera SPF. Frågan om 

ev medlemskap kan tas upp senare. Samfora är en överenskommelse 

mellan civilsamhället, Region Norrbotten och länsstyrelsen, med syfte att 

öka förståelse, samarbete och utveckling mellan civilsamhället och den 

offentliga sektorn. 

 

 

 



§ 15. LPR – KPR: Mona Wilsson, LPR:  Centralkassor skall införas på alla sjukhus 

i länet. Kiruna sjukhus har haft centralkassa sedan 2010. Piteå sjukhus kommer 

att användas som modell och genomföras nov-dec 2021.  Mona redogjorde 

vidare för det INSPEL om God, nära och samordnad vård till regionens 

strategiska plan för 2022. Där föreslås en särskild äldrevårdsmottagning på 

varje hälsocentral. Förslaget stöttades av de andra organisationerna i LPR. 

Planen presenteras i oktober. Bilaga 4.                                                                                                                                                                                                                                                       

KPR: Annika Sandberg (Luleå KPR): Luleå kommun har skickat ut fyra långa 

remisser till KPR som skulle besvaras inom någon dag. Enligt Annika en omöjlig 

uppgift att hinna med inom remisstiden då det handlar om mängder av sidor. 

Hon har i ett skarpt brev till kommunen kritiserat upplägget och krävt en 

föredragning i god tid före beslut. Distriktsstyrelsen stöder hennes agerande. 

Mona Wilsson (Piteå KPR) hade enbart positivt att säga om Piteå kommuns 

engagemang i KPR där de enligt Mona behandlas med stor respekt.  

§ 16. Vårens verksamhet: Folkhälsoveckan och olika utomhusaktiviteter 

planeras av föreningarna. 

§ 17. Övriga frågor: A) Göran Johansson har kontaktats av samrådsgruppen för 

norrlandsdistriktet med förfrågan om Norrbotten vill vara med. I 

samrådsgruppen diskuteras och informeras om aktiviteter och verksamhet i 

distrikten. Beslöt styrelsen att medverka. Åtta nordligaste distrikten ingår. 

B) Beslöt styrelsen att anmäla Göran Johansson som ombud till 

förbundskongressen som hålls i Bålsta 23-24/8 2021. 

C) Ingemar Johansson informerade om att han hittills inte lyckats radera gamla 

bilder på distriktets hemsida. Kontakt tas med leverantören för åtgärder. 

§ 18. Nästa styrelsemöte: 8 juni kl 10,00 i Luleå för dem som kan delta fysiskt, 

digitalt för övriga. 

§ 19. Avslutning: Göran Johansson avslutade sammanträdet med att tacka för 

ett trevligt möte, vilket ledamöterna helhjärtat instämde i. 

LULEÅ 22/4 2021 

Göran Johansson / ordf             KG Aasa / sekr               Annika Sandberg / just 


