
 

 

 

Protokoll fört vid  distriktsstyrelsens sammanträde 2021-09-01        

Tid: 10,00  -  14,29          

Plats:  Medborgarskolan, Luleå 

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

Rensfeldt, Annika Sandberg, Ingemar Johansson, Inger Karlman, samt kanslist 

Christine Wallström, och IT-ansvarige Ove Lindblom.                                                                           

Ej närvarande: Gudrun Hägg. 

 

§ 45. Öppnades sammanträdet av ordförande Göran Johansson 

§ 46. Godkändes dagordningen. 

§ 47. Till justerare valdes Mats Rensfeldt 

§ 48. Föregående protokoll  godkändes och lades till handlingarna 

§ 49. Återbud.  Tyra Blixt, Vuxenskolan, som skulle medverkat med 

information, hade fått förhinder och lämnat återbud. Beslöt styrelsen att 

inbjuda henne till nästa styrelsemöte. 

§ 50. FO-konferensen. Arbetsgruppen med Göran Johansson, Inger Karlman 

och Mats Rensfeldt presenterade sitt programförslag för konferensen.            

Bilaga 1. 

Efter diskussion och synpunkter beslöt styrelsen att konferensdag preliminärt 

blir den 14/10.  Gruppen kommer att bearbeta programmet och fastställa dag 

som redovisas vid nästa styrelsemöte, varefter inbjudan till föreningarna 

skickas ut. 

 



§ 51. Kurser/Utbildning: Ingemar Johansson presenterade sitt förslag på 

utbildningsplan för hösten 2021 och våren 2022.                                               

Bilaga 2. 

Styrelsen fann planen mycket ambitiös och målinriktad. Efter lång diskussion 

med synpunkter och förslag, åtog sig Ingemar Johansson att bearbeta planen 

för att presenteras på FO-konferensen, varefter den får sin slutliga utformning 

för genomförande. 

§ 52. Ansvarsområden: Beslöt styrelsen  ansvarsområden för ledamöterna 

enligt  Bilaga 3. 

§ 53. Ekonomi: Mats Rensfeldt redogjorde för ekonomin som han fann fortsatt 

god. Det beräknade överskottet kan bli något lägren än tidigare beräknats och 

hamna omkring 40 tusen kronor.                                                                                    

Bilaga 4. 

§ 54. Medlemsutveckling: Ingemar Johansson redovisade dystra siffror. 

Fortsatt tillbakagång i medlemsantalet som hittills i år (1/1 – 31/8)  gått ned 

med 6,05%. Styrelsens uppfattning är att all kraft nu måste satsas på 

nyrekrytering.   Planer för detta pågår och tas upp på FO-konferensen.                                                                                                                  

Bilaga 5. 

§ 54. Rapporter. 

A. LPR: Mona Wilson kommer att delta i LPR-mötet den 17/9 där hon bl.a 

kommer att begära en redovisning av hennes inspel om 

äldrevårdsmottagningen. 

B. Kongressen: Norrbotten representerades av Göran Johansson, Inger 

Karlman och Mats Rensfeldt.                                                            

Bilaga 6. 

Styrelsen uttalade sin glädje och gratulationer över att Annika Sandberg valts 

till valberedningen och Mats Rensfeldt till revisorssuppleant. Sedan förut ingår 

Mona Wilson som ledamot i förbundsstyrelsen. Starkt jobbat!   

C. Folkhälsa: Kjell Henriksson  förbereder en utbildning i folkhälsa som handlar 

om bl.a fallskador.  



§ 55. Övriga frågor: Göran Johnasson informerade om en kommande 

konferens i Luleå avseende ”Ensamprojektet” som leds av Doris Westerlund 

från förbundet. Han hade åtagit sig att ordna lokal i Luleå. Projektet berör inte 

distriktsstyrelsen i övrigt. 

§ 56. Styrelsemöten: Styrelsen beslöt att höstens styrelsemöten hålls 29/9, 

27/10, 25/11, 16/12. 

§ 57. Avslutning: Ordförande tackade för ett trevligt möte och uppmanade 

ledamöterna att köra försiktigt och hålla hastighetsbegränsningarna. Polisen 

har nu nya vapen tillgängliga för att sätta dit fartsyndare, förklarade han. 

 

 

LULEÅ 1/9 2021 

 

 

Karl-Gösta Aasa/Sekr                  Göran Johansson/Ordf         Mats Rensfeldt/just 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   


