
  

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med distriktsstyrelsen 

20190410  

Tid  10.00-16.00  

Plats  Medborgarskolan, Luleå  

Närvarande  Bengt Ingesson, ordförande, Mona Wilsson, Mats 

Rensfeldt, Gudrun Hägg, K-G Aasa, Ingemar Johansson, Staffan Bengtsson, 

Maine Carlsson och från kansliet Christine Wallström.  

Frånvarande  Kjell Henriksson  

§ 1  Mötet öppnas  

Ordförande Bengt Ingesson hälsar välkommen till alla och särskilt den nyvalda 

ledamoten Staffan Bengtsson och öppnar mötet. Styrelsens ledamöter hälsar 

Bengt välkommen tillbaka i förarsätet!  

§ 2  Dagordning  

Godkändes med följande tillägg under Utbildning: FO-konferensen; Regionens 

jämställdhetsutbildning och under Övriga frågor: styrelsemöte i Kiruna; SPF 

Nederluleås nedläggning; erbjudande från Alfagruppen; ersättare vid 

rekryteringskonferens; datum för höstens styrelsemöten   

§ 3  Justering  

Mats Rensfeldt utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll  

§ 4  Föregående protokoll  

Föredrogs och lades till handlingarna § 

§ 5 Konstituering av styrelse  

Konstituering av styrelsen.  

Styrelsen konstituerades enligt följande:  

Ordförande: Bengt Ingesson  

Vice ordförande: Maine Carlsson   

  



Ekonomiansvarig: Mats Rensfeldt  

Sekreterare:  K-G Aasa  

Ledamot: Kjell Henriksson  

Ledamot: Staffan Bengtsson  

Ledamot: Ingemar Johansson  

Ledamot: Mona Wilsson  

Ledamot: Gudrun Hägg  

Övriga funktioner och ansvarsområden beslutas på nästa styrelsemöte.  

§ 6  Teckningsrätt.  

Styrelsen beslutar att ordföranden Bengt Ingesson 410926-**** och 

ekonomiansvarig Mats Rensfeldt 400614-**** ska ha teckningsrätt för SPF 

Seniorerna, Norrbotten, var för sig,  

samt att kanslist Christine Wallström 701116-**** skall ha rätt att via  

Internetbanken verkställa attesterade utbetalningar, Swedbank konto nr 7980 11 

45277.  

Tidigare beslut i ärendet återkallas.  

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

§ 7 Arbetsutskott.  

Beslutades att arbetsutskottet utgörs av ordförande, vice ordförande, 

ekonomiansvarig och sekreterare.  

Då inte alla var närvarande lämnas en del till nästa styrelsemöte bl a 

utbildningsansvar och hur IT-gruppen ska se ut samt vilka föreningar i distriktet 

som ledamöterna ska vara kontaktpersoner för.  

§ 8  Rapporter  

a) ekonomi: Mats Rensfeldt rapporterar det aktuella läget som är gott. Han ska 

göra ett förslag till fördelning av arvodessumman på 30.000 kr. En fundering 

är om alla arvoden (styrelse och andra funktionärer) ska höjas med 500 kr, 

en annan om extra ersättning till IT-ansvariga. Arbetet fortsätter.  

b) medlemsutveckling: Norrbottens distrikt hade vid årsskifte 5 313 

medlemmar.  

c) utbildning: vid FO-konferensen den 8.5 kommer materialet runt projektet 

Aldrig ensam att presenteras. Studiematerialet Tillsammans mot ensamhet 

finns att ladda ner på SPF:s hemsida (intranätet?) under rubriken Hälsa och 

aktivitet. Viktigt att uppmana föreningarna att arbeta med materialet t ex i en 



studiecirkel.                  Information från DO-konferensen i april kommer 

också att presenteras.  

d) Seniormässan 5-7 november i Arcushallen, Luleå: vid en träff den 5.4 

berättade projektledaren Leon Giannaridis om hur lång arbetet med mässan i 

november har kommit. I nuläget handlar det om arr skaffa sponsorer och 

utställare, att samordna med samarbetspartners, att kontakta alla kommuner i 

Norrbotten för information, att förbereda för olika former av mediareklam, 

att söka intressanta föreläsare och artister, både lokala och nationella och att 

ordna det praktiska arbetet med lokal, teknik, transporter mm. Viktiga teman 

på mässan kommer att vara hälsa och friskvård, boende och trygghet samt 

digitaliseringen.  

    De viktigaste arbetsuppgifterna för vår lokala arbetsgrupp, som består av 

representanter för SPF, PRO och SKPF och för våra SPF-föreningar blir att få 

besökare till mässan, att tillsammans med de andra organisationerna stå för ett 

program på scenen varje dag och att bemanna vår monter. Kanske också att 

agera entrévärdar.  

Mer information kommer under det löpande arbetet men föreningarna kan redan 

nu börja göra reklam för evenemanget!  

e) distriktsstämman 2019: Information om vad som sades och vilka val som 

gjordes och bilder finns på distriktets hemsida. Till nästa års stämma ska vi 

komma ihåg att skaffa skrivtolkar och att se till att talarna använder headset i 

stället för handmikrofon som kräver stor vana för att hanteras rätt.  

f) Årsmöte på Norrbottens föreningsarkiv 24.4. Vi skickar ingen representant.  

§ 9  Regionuppdraget  

Vi ska konkretisera vår handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och sexuella 

trakasserier. Den ska komplettera den ansökning om regionala medel som ska 

vara inne senast 15.9. Frågan bordläggs till nästa möte och styrelsen uppmanas 

av K-G Aasa att fundera ut ett bidrag var att ha med i en sån plan.  

§ 10  Tillsammans mot ensamhet  

Mona Wilsson visar studiehäftet och Christine Wallström ska försöka få tag i 

fler till styrelsen och kanske varje förening.  

§ 11  Övriga frågor  

Ingemar J. föreslår att styrelsemötet i september hålls i Kiruna och kombineras 

med ett medlemsmöte där. Ingemar J.  och Mats R. gör ett kostnadsförslag för 

beslut på styrelsemötet 23.5  



SPF Nederluleå lägger ner föreningen. Brev har gått ut till medlemmarna som är 

välkomna till andra föreningar. Christine W administrerar överflyttningar med 

hjälp av Mats R.  

Alfagruppen erbjuder information på plats hos t ex föreningar om alkoholbruk 

och missbruk. K-G svarar Alfagruppen att vi skickar ut till föreningarna.  

Vi skickar ingen ersättare för Ingemar J. till rekryteringskonferensen 7.5. 

Förbundet får skicka materialet till oss.  

 SPF Seniorerna fyller 80 år och det kommer att uppmärksammas med stort 

firande i ”födelseorten” Göteborg men även i Norrbotten med annonser och 

annat.  

Bengt I. gör ett förslag på höstens sammanträdesdagar som bifogas protokollet 

för synpunkter från ledamöterna.  

 

Maine Carlsson  Bengt Ingesson  Mats Rensfeldt  

sekreterare                    ordförande  justerare  

    


