
 

 

Protokoll fört vid  distriktsstyrelsens sammanträde 2021-10-27        

Tid: 10,00  -  14, 30        

Plats:  Medborgarskolan, Luleå 

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

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

kanslist Christine Wallström och Ove Lindblom. 

Ej närvarande: Mats Rensfeldt                                      

§ 71. Öppnades sammanträdet av ordförande Göran Johansson 

§ 72. Godkändes dagordningen 

§ 73. Till justerare valdes  Mona Wilsson 

§ 74. Föregående protokoll  godkändes och lades till handlingarna.                                                                  

§ 75.Ekonomi: För verksamhetsåret beräknas ett överskott på 20 000 kronor. 

Bilaga 1. 

§ 76. Medlemsutveckling: Konstaterade styrelsen att trenden med minskande 

medlemsantal har bromsats upp. Medlemsantalet visar bara en marginell 

skillnad mot förra månaden.                                                                                            

Bilaga 2. 

§ 77. Utbildning: Ingemar Johansson redovisade resultatet av enkäten om 

utbildningsbehovet vid FO-konferensen, där föreningarna skulle kryssa för de 

kurser som de prioriterade. Resultat                                                                                

1)Hälsa och Friskvård (Trafik, Hörsel mm. ingår)                                                             

2) IT: Hemsida och Medlemsregister                                                                                  

3) Kassör-utbildning/ - träff med medlemsregisterhantering                                                  

4) Marknadsföring, Rekrytering och Annonsering                                                             

5) Ombudskurs-träffar, exvis Valberedning, KPR, info om LPR  

 

 



Utöver det fanns önskemål om Föreningskunskap.                                                              

Som ett resultat av FO-konferensen beslöt styrelsen att skissa på ett förslag till 

en för distriktet gemensam rekryteringskampanj under 2022.  Delges snarast 

föreningarna för yttrande. Ansvarig KG Aasa. 

Ove Lindblom, webbansvarig, föreslog att hos föreningarna höra om intresset 

för egna (distriktet) distansutbildningar (digitalt). Försöket skulle omfatta  

hemsida och medlemsregistrering.                                                                               

Vidare åtog han sig att utreda förutsättningar och krav vad gäller SPF-appen.   

Styrelsen ställde sig positiv till förslagen. 

§ 78. Vuxenskolan. Företrädare för Vuxenskolan SV, verksamhetschef Catrin 

Risén och verksamhetsutvecklare Per Nilsson informerade om SV:s verksamhet 

och hur de kunde medverka i utbildningssammanhang för SPF Seniorerna. 

Tankar, önskemål och möjligheter utbyttes mellan parterna. Styrelsen fann 

träffen mycket informativ och givande. Ordförande Göran Johansson framförde 

ett varmt tack till SV. 

§79. LPR: Inget nytt att rapportera. 

§ 80. Marknadsföring, annonsering:  Se § 77. 

§ 81. Folkhälsa. Redogjorde Kjell Henriksson för planerad Folkhälsovecka och 

andra arrangemang nästa år.                                                                                          

Bilaga 3  

§ 82: Ny kontorslokal. Under senare tid har frågan om byte av kontorslokal 

kommit upp. Medborgarskolan har eventuellt lediga kontor. Om de kan hyra ut 

lokal bedömer styrelsen att det ur många synpunkter bli fördelaktigare både 

för kanslisten och för distriktet. Åtog sig ordförande  att utreda frågan. 

§ 83. Nästa styrelsesammanträde torsdag 25/11 klockan 10,00 på 

Medborgarskolan, Luleå. 

§ 84. Avslutades mötet med att ordförande tackade ledamöterna. 

Luleå 27/10 2021 

 

KG Aasa/Sekr                  Göran Johansson/Ordf                Mona Wilsson, Just   


