
 
Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2021-01-21                  

Tid: 10,00  -12.30                  

Plats: Digitalt 

Närvarande: Maine Carlsson, Ingemar Johansson, Kjell Henriksson, Mona Wilsson, Staffan 

Bengtsson, K-G Aasa, Mats Rensfeldt, Annika Sandberg, Gudrun Hägg, samt kanslist Christine 

Wallström. Från valberedningen: Kjell Hjelm. 

 

 

 

§ 32. Öppnades sammanträdet av ordförande Maine Carlsson. 

§ 33. Godkändes dagordningen efter anmälan av övriga frågor. 

§ 34. Till justerare valdes Ingemar Johansson. 

§ 35. RAPPORTER 

A. Ekonomi, Mats Rensfeldt: Distriktets verksamhet för år 2020 lämnar ett överskott på 

30,872 kronor. Främst beroende på inställd verksamhet pga pandemin. Bilaga 1. 

B. Medlemsutveckling, Ingemar Johansson:  Fortsatt minskande trend. 2020 slutade på 

-5,29 % eller totalt 4939 medlemmar, varav 1788 män och 3151 kvinnor. Endast SPF 

Lappugglan, Överkalix, visade plus. PRO har en liknande utveckling.  

Mona Wilsson redovisade förbundets statistik där Norrbotten minskat mest i Sverige 

med 5,21 %. Tvåa i minusstatistiken är Blekinge med 4,63 %. Bilaga 2.                  

C. Folkhälsan, Kjell Henriksson och Gudrun Hägg: Deltagit i en rad digitala utbildningar 

och konferenser under december. Den nationella Folkhälsoveckan skall hållas 17-21 

maj i år. Region Norrbotten har inbjudit till en konferens om Folkhälsosamhällets 

planering. Kjell Henriksson hade även kontaktat Folkhälsomyndigheten ang 

vaccineringens effekt på äldre och fått svaret att den inte hade samma effekt som på 

yngre. Uppmaningen var dock: ”Alla vi äldre måste vaccinera oss”.  

D. Utbildning: Inga utbildningar har arrangerats av distriktet. Digitala utbildningar 

erbjuds av förbundet mfl. Närmast vad gäller ZOOM i februari. Maine Carlsson deltog 

i förbundets utbildningskonferens om framtida digitala utbildningar. Beslutades att 

informera föreningarna om utbudet. Styrelsen gav kassören i uppdrag att avsätta ett 

belopp för utbildningar i årets budget.  

E. KPR/LPR, Annika Sandberg/Mona Wilsson: I LPR pågår arbetet med regionens 

Strategiska plan, fastställd nov 2020. Många inspel från patientrådet syns inte i 

planen. Ex.vis pågår ett ärende om höjning av ålder från 74 till 80 år för 

mammografin och investering av fast utrustning till samtliga sjukhus och uppdatering 



 
av utrustning för mammografin där det behövs.  IVO-granskningen togs också där 

regiondirektören fick i uppdrag att genomlysa verksamheten på samtliga 

hälsocentraler för en samlad bild av hur vården fungerat sedan pandemiutbrottet. 

Annika Sandberg rapporterade från KPR-mötet i Luleå, där SPF och Vision begärde 

att få en redovisning av vad kommunen gör med regeringens extra anslag till 

äldreomsorgen. Begäran lämnades utan kommentar. Efter mötet beslöt 

pensionärsorganisationerna om en gemensam begäran om att få insyn och 

redovisning av hur pengarna används. En åtgärd som styrelsen beslöt att delge som 

tips till alla föreningar och KPR i länet.  

F. Förbundsstyrelsen, Mona Wilsson: Andra delen av kongressen kan förmodligen inte 

hållas under våren. Oklart när den blir av. Mona Wilsson kommer att fortsätta som 

ledamot i Socialstyrelsens Äldreråd. 

G. Remissversion nya stadgar, Maine Carlsson: Arbetet med stadgarna ”stängd” t.v. 

Återupptas i samband med kongressen. 

H. Nytt projekt i förbundsregi, Maine Carlsson: ”Mötesglädje istället för ensamhet”, 

vars syfte är att skapa en digital plattform för att bryta ofrivillig ensamhet.  

Projektledaren vill ha en grupp i Norrbotten (Fokusgruppen 6-12 personer). 

Information till föreningarna om projektet genom föreningsbrev. 

Vårens verksamhet, Maine Carlsson: En digital FO-konferens med inbjuden 

gäst/föreläsare av klass. Ideér efterlystes. 

§ 36. Årsmöten: Styrelsen fann det ok om föreningarna väljer att senarelägga sina årsmöten. 

Styrelsen rekommenderar att årsmötena hålls digitalt för dem som har möjlighet till det, 

eller enligt Per Capsula. Andra former kan också förekomma. Beslutades att distriktets 

årsmöte hålls enligt stadgarna den 25/3. §-en delges föreningarna. 

§ 37. Valberedningen, Kjell Hjelm: Arbetet har igångsatts. 

§ 38. Övriga frågor: Beslöt styrelsen att påminna föreningarna om att på alla sätt och i alla 

sammanhang, informera medlemmarna om villkoren för bostadstillägg. 

Pensionsmyndigheten uppskattar att ytterligare ca 100 000 pensionärer i Sverige har rätt till 

bostadstillägg.  

Inger Karlman, SPF Bergnäset, har i ett brev till styrelsen påtalat regionens bristande 

information om vaccineringen. Ordförande Maine Carlsson fick i uppdrag att besvara brevet. 

§ 39. Nästa styrelsemöte 18/2 kl 10,00. 

§ 40. Avslutade ordförande mötet med ”Slut för idag – Tack för idag”. 

LULEÅ den 21/1 2021 

 

KG Aasa/Sekr            Maine Carlsson/Ordf      Ingemar Johansson/Just 


