
 

 

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2019-12-10                      

Tid:  10,00 – 15,30                                                                             

Plats:  Medborgarskolan, Luleå 

Närvarande: Bengt Ingesson, ordf, Maine Carlsson, Mona Wilsson,    

K-G Aasa, Kjell Henriksson, Mats Rensfeldt, Staffan Bengtsson och 

Christine Wallström, kanslist, Lars Beyron, revisor, Lisbeth Lindmark, 

valberedningen. 

Frånvarande: Ingemar Johansson. 

 

 

§ 68. Ordförande Bengt Ingesson öppnade mötet. 

§ 69. Godkändes dagordningen. 

§ 70. Justeringsman: Staffan Bengtsson. 

§ 71. Föregående protokoll godkändes. 

§ 72. Rapporter och delgivningar. 

A. Mona Wilsson informerade om förbundets arbete av vilken bl.a 

framgick att distrikten Jämtland och Härjedalen slagits samman 

till Jämtland/Härjedalen. Vidare om det Bostadspolitiska- och 

Vård och omsorgs- programmen, samt de ekonomiska villkoren 

för centrala kurser/konferenser. Deltagarna debiteras 1500 kr 

för endagskurser och 2000 kr för tvådagars. Därutöver står 

förbundet för resor och uppehälle vilket innebär att samtliga 

distrikt får samma kostnad för sitt deltagande. 



 

B. Ordförande Bengt Ingesson meddelade att han besvarat en 

förbundsenkät om distriktens ekonomi och vilka kommunala, 

regionala och övriga bidrag distriktet hade. 

C. EKONOMI: Kassören Mats Rensfeldt föredrog Balans- och 

resultaträkning 2019-12-10, av vilken bl.a framgick att budgeten 

i stort sett kommer att gå ihop. Mats Rensfeldt fick i uppdrag 

att reda ut de ekonomiska konsekvenserna av nedläggningen av 

SPF Seniorerna Nederluleå. Rapport vid nästa styrelsemöte. 

D. Medlemsutveckling: Antalet medlemmar i Norrbotten uppgår 

till 5245. 

E. Utbildning: Konstaterades att styrelsens tankar på en 

”Blockutbildnng/Samlad utbildningsvecka” fallit i god jord. Flera 

föreningar har uttalat sig positivt och styrelsen kommer att 

fortsätta det arbetet med sikte på att genomför höstens 

utbildningar enligt förslaget.                                              

Valberedningen uppmanades att till årsstämman försöka få en 

utbildningsansvarig till styrelsen.                                        

”Ensamprojektet” diskuterades och mynnade ut i att inbjuda 

företrädare för Bodens SKPF till FO-konferensen för information 

om deras framgångsrika arbete med de ensamma.                         

Kjell Henriksson berättade om att Gällivareföreningen, i 

samarbete med PRO och kommunen, planerar en ”Seniordag” 

på Folkets hus i Gällivare 19/2 2020.                                                   

§ 73. Seniormässan. Bengt Ingesson redovisade resultatet av den      

enkät han skickat ut till personal i vår monter. I huvudsak var  

omdömena positiva. Vad arrangörerna anser har ännu inte 

delgetts.  

§ 74. Stadgeförslaget: Godkändes det av Bengt Ingesson 

formulerade yttrandet till förbundets stadgegrupp. Bilaga 1. 



 

§ 75. Tackbrev: Ett tackbrev från Anita Hollström i 

Samrådsgruppen i Luleå, har besvarats av ordförande Bengt 

Ingesson. Brevet handlar om utveckling och att medvetengöra 

betydelsen av KPR. 

§ 76. Välfärdsteknologi: Maine Carlsson informerade om LTU:s 

projekt att ta reda på vad äldre tycker om välfärdsteknologin med 

bl.a kameror och robotar. Projektet vill ha i gång samtalsgrupper 

där deltagarna intervjuvas. Maine Carlsson berättade vidare att 

kalixföreningen skickat informationsbrev till medlemmarna där 

intresserade kan anmäla sig. Brevet delgavs ledamöterna. 

§ 77. Distriktsstämman: Beslöt styrelsen att stämman hålls i Luleå 

vecka 12 eller vecka 13 (16-27/3). 

§ 78. Nästa styrelsemöte: 23/1 2020 kl 10,00. Medborgarskolan, 

Luleå. 

§ 79. Avslutades mötet med gemensam jullunch där ordförande 

Bengt Ingesson tackade för årets arbete och önskade alla God Jul 

och Gott Nytt År, vilket de mätta och nöjda ledamöterna 

återgäldade.  

 

LULEÅ 10/12 2020 

 

Bengt Ingesson/ordf      KG Aasa/sek    Staffan Bengtsson, just 

 

 


