
 

 

 

Protokoll fört vid  distriktsstyrelsens möte 2021-03-18            

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. 

§ 51. Öppnades sammanträdet av ordförande Maine Carlsson. 

§ 52. Godkändes dagordningen. 

§ 53. Till justerare valdes Mats Rensfeldt 

§ 54. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

§ 55. RAPPORTER 

A. Ekonomi, kassören Mats Rensfeldt  föredrog balans- och resultaträkning 

av vilken framgick att ekonomin var fortsatt stabil.                                        

Bilaga 1. 

 

B. Medlemsutveckling, Ingemar Johansson:  Medlemsutvecklingen för  

perioden 1/1-17/3 -2021, visade fortsatt negativa siffror eller -2,09%. 

Medlemsantalet 4835. Ingen förening visade plus.                                         

Bilaga 2 

 

C. Marknadsföring, KG Aasa: Annons införd i Gratistidningen i hela länet. 

Upplaga 146 000. Samma annons kommer i halvsidesformat i 

Aftonbladets bilaga i norrlandsupplagan (Ca 70 000) den 23/3.  

Totalkostnad för bägge annonserna 17,400 kr inkl moms. Förbundet, som 

överfört medel för mässor till marknadsföring, kommer troligen att bidra 

till annonskostnaderna. Redovisningen godkändes.  Beslöt styrelsen att 

medverka i förbundets insändarkampanj:                                                 



 

”Vad tycker länets riksdagsledamöter i pensionsfrågan” med insändare 

anpassad för Norrbotten. Insändaren undertecknas av 

förbundsordförande Eva Eriksson,  Mona Wilsson och Maine Carlsson, 

som även åtog sig uppgiften att skicka in den till länets samtliga 

tidningar, NSD, NK, PT, HB och Norran.  

 

D. Utbildning: Inga utbildningar har anordnats av distriktet. Flertalet i 

styrelsen har dock deltagit i den digitala ZOOM-utbildningen arrangerat 

av förbundet. Annika Sandberg hade kontaktats av en medlem med 

frågor om en ”skrivarcirkel” vilka hon besvarat. 

 

E. Folkhälsan, Kjell Henriksson och Gudrun Hägg: Kjell Henriksson har 

deltagit i en digital ”Inspirationskonferens” och redovisade inbjudningar 

till digitala föreläsningar och konferenser som ”Hälsofrämjande 

föreläsningar” och regional träff ”Friskare liv i Norrbotten”. Vad gäller 

Folkhälsoveckan fanns inget nytt att rapportera. 

 

F. KPR/LPR, Annika Sandberg och Mona Wilsson: Inget nytt ang KPR i 

Luleå. Mona Wilsson informerade om de ärenden som togs upp vid 

KPR/Piteå det senaste mötet. Vid senaste LPR gavs information om 

smittläget i Norrbotten, vaccinering och annat aktuellt. Ärendegången 

för inspel till regionens strategiska plan 2022 gick också igenom. Denna 

fråga kommer upp vid LPR 21 april.  

 

G. Förbundsstyrelsen, Mona Wilsson: Andra delen av SPF Seniorernas 

kongress kommer att hållas 23-24 augusti i Stockholm. Arbetet med att 

ta fram handlingarna inför kongressen pågår. Anmälda ombud från 

Norrbotten är Maine Carlsson och K-G Aasa. Maine meddelade att hon 

inte längre är aktuell, varför en ersättare utses av den nya styrelsen.  

 

                                                                                                                                                 

§ 56. Distriktstämman 25/3 2021:  Beslöt styrelsen att av praktiska skäl flytta 

AU-mötet från måndag 22/3 till tisdag 23/3 och att den nyvalda styrelsens 

konstituerande möte hålls digitalt. 



 

§ 57. Övriga frågor: Socialstyrelsens fördelning av medel till projekt ”Motverka 

ofrivillig ensamhet” föranledde en del diskussioner. Sammanfattningsvis måste 

SPF bli bättre på att söka anslag och bidrag från olika myndigheter och 

organisationer.                                                                                                               

Ingemar Johansson redovisade läget för sin krisdrabbade förening. Hans 

bedömning var att föreningen, i vart fall idag,  har ekonomi för verksamhet 

fram till hösten. Lokalfrågan är det stora problemet, men också vikande 

medlemstal och svårighet att få funktionärer bl.a till styrelsen. 

§ 58. Nästa sammanträde: Enligt beslut av den nya styrelsen.  

§ 59. Avslutning:  Ordförande Maine Carlsson tackade för sig och önskade den 

nya styrelsen lycka till. 

 

LULEÅ 18/3  2021 

 

Maine Carlsson/ordf                      KG Aasa/ sekr                      Mats Rensfeldt/just. 

 

   


