
 

 

 

Protokoll fört vid  distriktsstyrelsens sammanträde 2021-06-08          

Tid: 10,00  -  14,00          

Plats:  SV, Rådstug 6 C, Luleå, samt digitalt Annika Sandberg och Ingemar 

Johansson. 

Närvarande: Göran Johansson, Kjell Henriksson, Mona Wilsson, K-G Aasa, Mats 

Rensfeldt, Annika Sandberg, Ingemar Johansson, Gudrun Hägg, Inger Karlman, 

samt kanslist Christine Wallström.                                                                              

Ingemar Johansson och Annika Sandberg lämnade sammanträdet under § 24 

pga tekniska problem med den digitala överföringen. 

 

§ 20. Öppnades sammanträdet av ordförande Göran Johansson 

§ 21. Godkändes dagordningen. 

§ 22. Till justerare valdes Inger Karlman. 

§ 23. Föregående protokoll  godkändes och lades till handlingarna 

§ 24. RAPPORTER 

A. Medlemsutveckling  Ingemar Johansson: Fortsatt negativ utveckling 

även om den bromsat upp lite grann. Bilaga 1.                                              

På förslag av Ingemar Johansson beslöt styrelsen att anslå en särskild dag 

”Uppstartsmöte” för att diskutera medlemsläget och 

rekryteringsåtgärder. Beslöt styrelsen att arrangera en sådan dag den 

5/8, som ev. kan samköras med ett styrelsemöte. 

 



B. Ekonomi, Mats Rensfeldt:  Fortsatt stabil ekonomi. Bilaga 2. 

Fördelningen av förbundets verksamhetsbidrag till distrikten har väckts 

av Norrlandsgruppen. Beslöt styrelsen att frågan behandlas i 

Norrlandsgruppen. 

 

C. Kurser/Utbildning: Annika Sandberg informerade om förbundets app där 

bl.a information från föreningarnas och distriktens hemsidor kan införas. 

Kostnad tre kronor/medlem/år. Hon återkommer i frågan.                          

Göran Johansson, som ingår i förbundets referensgrupp Mötesglädje, 

meddelade att han inte kunnat medverka i den digitala konferensen. 

Ingemar Johansson förslog att styrelsen vid sitt nästa möte gör en plan 

för lokala utbildningar av förbundets digitala utbildningar, exempelvis 

Smartphones, vilket blev styrelsens beslut. 

 

D. Kampanjer: Inger Karlman redogjorde för enkätsvaren från föreningarna 

där 12 av våra 19 föreningar svarat. Hon kommer att ringa de övriga för 

att komplettera enkäten och göra en sammanställning som delges 

föreningarna. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.    

Diskuterades vidare en annonskampanj till hösten där distriktets samtliga 

föreningar ingår, samt framtagning av en folder där distriktets 

verksamhet framgår.                                                                                   

Noterades även att förbundet nu erbjuder medel för marknadsföring, 

som även föreningar kan söka.                                                                                                         

                           

E. Förbundsstyrelsen Mona Wilsson: Folkhälsoveckan blev mycket 

framgångsrik  enligt förbundet. Förbundets verksamhetsberättelse 

kommer att skickas ut till föreningarna och under hösten erbjuds 

ledamöter i KPR och LPR en grundutbildning. Den Vård- och 

omsorgspolitiska gruppen, som gått igenom det nuvarande Vård- och 

omsorgspolitiska programmet, anser inte att  några ändringar behöver 

göras.                                                                       

 

F. Folkhälsa:  Kjell Henriksson och Gudrun Hägg rapporterade att ingen 

större verksamhet pågått sedan förra mötet. Tre föreningar, Gällivare, 

Bergnäset och Råneå, har haft arrangemang under Folkhälsoveckan. 



G. Ordförandens punkt: Göran Johansson informerade om att 

Norrlandsgruppen genomfört ett digitalt möte. Där beslöts att gruppen 

skulle träffas dagen före kongressen för att diskutera gemensamma 

frågor. Vidare väcktes  frågan om att besöka varandras styrelsemöten 

någon gång, vilket styrelsen ställde sig positiva till.                                                                          

Mona Wilsson efterlyste protokoll från gruppens möten. Enligt Göran 

Johansson kommer alla distriktsstyrelser att få dem. 

 

§ 25.  Ansvarsområden: Mona Wilsson väckte frågan om fördelning av 

ansvarsområden, som enligt henne borde ha beslutats vi det konstituerande 

mötet. Efter lång diskussion beslöts att frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. 

Under mötets gång erbjöd sig Ingemar Johansson, till styrelsens stora glädje, 

att ta på sig ansvaret för utbildning. Hans statistikansvar övertas av kanslisten 

Christine Wallström.  Till mötet inbjuds även ”nyckelpersoner” som Ove 

Lindblom (webb-redaktör) m.fl. 

§ 26. LPR – KPR: Inget nytt att rapportera. 

§ 27. Höstens verksamhet: Frågan tas upp vid nästa styrelsesammanträde. 

§ 28. Övriga frågor. KG Aasa  redogjorde för innebörden av GDPR (The general 

data protection regulation), eller Dataskyddsförordningen, vad gäller 

publicering av foton. Kan lämpligen delges alla föreningar.                                                              

Samverkansgruppen Söder om Söder (SoS) har i ett brev till distriktets ombud 

till kongressen, KG Aasa och Göran Johansson, inbjudit dem att ansluta sig till 

en grupp som vill avvisa förslaget till nya stadgar. Bägge anser att distriktets 

remissvar skall gälla och föreslår därför att inte gå med i gruppen, vilket också 

blir styrelsens enhälliga beslut.                                                                                   

Kjell Henriksson har besökt  årsmötet hos föreningen i Vuollerim. På grund av 

ekonomiska problem har en eventuell nedläggning av föreningen diskuterats. 

Alternativt att föreningen blir en sektion i Fjällvinden, Jokkmokk. Årsmötet 

beslöt dock att fortsätta sin verksamhet tills vidare. 

 

 



§ 29. Nästa styrelsemöte: 5/8 2021 då ”Uppstartsmöte” prioriteras.  

§ 30. Avslutning: Ordförande Göran Johansson avslutade mötet med att önska 

alla en glad sommar med ”lite sill och sånt”, vilket ledamöterna tackade för och 

önskade honom detsamma. 

 

 

LULEÅ 8/6 2021 

 

 

Göran Johansson / ordf             KG Aasa / sekr               Inger Karlman / just 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


