
  

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2019-01-24 

Tid 10.00 - 15.00 

Plats SPF:s kansli, Södra Kungsgatan Luleå 

Närvarande: K-G Aasa, vice ordförande, Mona Wilsson, Mats Rensfeldt 
(från 10.30), Kjell Henriksson, Maine Carlsson samt Kjell Hjelm och 
Lisbeth Lindmark från valberedningen. 

Kjell Hägglund,  information från projekt. 

Frånvarande: Bengt Ingesson, Ingela Johansson, Ingemar Johansson, 
Gudrun Hägg 

§ 150 Mötets öppnande 

Vice ordförande K-G Aasa öppnar mötet och hälsar välkommen. 

§ 160 Dagordning 

Godkändes med tillägg under Övriga frågor: nedläggning av förening; 
samordning av medlemsresor; hantering av dataskyddsförordningen 
(GDPR). 

§ 161 Justerare 

Till justerare av dagens protokoll utsågs Kjell Henriksson. 

§ 162 Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna. 

§ 163 Ensamprojektet 



Kurt Hägglund har deltagit i ett möte i Umeå för information och 
erfarenhetsutbyte omkring det stora projektet Aldrig ensam som SPF, 
PRO och SKPF fått statliga pengar till. Syftet är att hitta metoder och 
strategier för att hjälpa till att bryta äldres ensamhet.  

Många idéer och goda exempel finns redan: nätverk, stödtelefon, 
hembesök fysiska träffpunkter, ambassadörer och inspiratörer. 

Viktigt för ett hållbart och lyckat arbete  är att det finns centralt 
intresse och stöd från respektive kommun så att inte allt arbete vilar 
på ideella organisationer! Se bil. 

§ 164 Valberedningen 

Kjell Hjelm och Lisbeth Lindmark berättar att arbetet nästan är klart 
förutom några frågetecken omkring ett par personval. De är nöjda med 
styrelsens sätt att samarbeta. 

§ 165 Rapporter 

a) ekonomi: Mats Rensfeldt börjar med att varna för bluffmejl som 
han/föreningen har utsatts för. Ingen skada skedde men vi uppmanas 
till vaksamhet. Ekonomin visar ett litet underskott som hänger kvar 
från sommartinget men skulden har minskat avsevärt. 

b) medlemsutveckling: den minskning som rapporten visar verkar inte 
stämma.Siffrorna är oklara så Ingemar Johansson, som rapporterade 
via telefon, ska dubbelkolla. 

c) utbildningar: Ingela lämnar ett reviderat förslag (tidigare utskickat 
av Christine Wallström) som styrelsen godkänner. Vi diskuterar 
innehåll och medverkande på en del kurser samt lokalbyte vid större 
utbildningar.  

d) seniormässan: planeringen tillsammans med PRO och SKPF 
fortsätter, en träff är planerad till torsdag 31.1. Mats Rensfeldt 
deltar. 

e) parkeringsplats för kanslisten är ordnad. 

§ 166 Distriktsstämma 2019 



Tid och plats: onsdag 3 april, Regionhuset i Luleå. Programmet 
planeras. ledamöterna uppmanas att rapportera till Christine från sina 
respektive ansvarsområden för sammanställning av verksamhetsplanen. 

§ 167 Övriga frågor 

Nederluleå SPF-förening lägger ner sin verksamhet p g a att man inte 
får ihop en styrelse. Ännu inte klart om man ska slås ihop med annan 
förening och i så fall vilken. 

SPF Gällivare väcker frågan om det finns någon möjlighet att t ex via 
distriktet samordna information om olika föreningars medlemsresor.  

SPF Gällivare har frågor om hur vi hanterar dataskyddsförordningens 
eventuella konsekvenser för föreningslivet. Viss vägledning finns på 
förbundets hemsida. 

§ 168 Nästa styrelsemöte 

Torsdag 7 februari kl. 10.00. 

§ 169 Avslutning 

Mötets ordförande K-G Aasa tackar för visat intresse och förklarar 
mötet avslutat. 

Maine Carlsson            K-G Aasa  Kjell Henriksson 

Sekreterare                        Vice ordförande Justerare 




