
  

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2019-02-07  

Tid  10.00 - 15.00  

Plats  SPF:s kansli, Södra Kungsgatan Luleå  

Närvarande: K-G Aasa vice ordförande, Ingela Johansson, Mats  

Rensfeldt, Mona Wilsson, Ingemar Johansson Kjell Henriksson, Maine  

Carlsson och från kansliet Christine Wallström  

Frånvarande  Bengt Ingesson, Gudrun Hägg  

§ 170  Mötets öppnande    

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

§ 171  Dagordning  

Godkändes med tillägg under Rapporter b) medlemsförmåner samt 

under Övriga frågor: äldrelagstiftning; projektet Aldrig ensam; 

fotografering och GDPR; flytt av styrelsemöte  

§ 172  Justering  

Till justerare av dagens protokoll utsågs K-G Aasa och Ingemar 

Johansson  

§ 173  Föregående protokoll  

Föredrogs och lades till handlingarna.  

§ 174  Rapporter  

a) ekonomi: Mats Rensfeldt ger ingen ekonomisk rapport eftersom han 

lämnade bokslut för 2018 vid förra mötet och det är det som gäller.  

  



b) medlemsutveckling: Mona Wilsson redovisar siffror som förbundet 

tagit fram för hela landet. Minskningen av medlemsantalet är för 

Norrbottens del 2,38 %. Vid utbildningen i marknadsföring får vi ta 

del av en avhoppsanalys från förbundet.                                   

Ingemar Johansson lämnar en statistikrapport som visar samma  

trend.                                                                                            

Kjell Henriksson tar upp frågan om medlemsförmåner och vikten av 

att göra reklam för detta när vi värvar medlemmar, han ska göra ett 

utkast till manus om detta som föreningarna kan använda i sin 

marknadsföring. Ingemar Johansson och Mona Wilsson påminner 

även om rabatter (gärna fler lokala) och Familjejuristens service.  

c) utbildning: Ingela Johansson presenterar det aktuella läget: datum 

för vårens kurser är klara, höstens datum bestäms av den nya 

styrelsen.                                                                             

Veronika Sjölin, SPF Seniorernas marknadschef, kommer till 

utbildningen i marknadsföring mm den 6/3 för att berätta om den 

avhoppsanalys som förbundet gjort.                                               

Våra utbildningar kommer i fortsättningen att till största delen 

bedrivas i Medborgarskolans lokaler på Sandviksgatan i Luleå.         

FO-konferensen hålls den 8.5.  

d) Seniormässan: ett möte har hållits i Luleå men ingen representant 

från SPF kunde delta. K-G Aasa kollar med Sten Fors, PRO vad som 

avhandlades.  

§ 175  Valberedningen  

Inget nytt.  

§ 176  Distriktsstämman 3 april 2019    

Vi gick igen föredragningslistan för stämman och prickade av vilka 

handlingar som är klara respektive under arbete.                                   

På förslag från ordförande Bengt Ingesson beslutade styrelsen att ett 

förhandsmeddelande ska gå ut till föreningarna de 8 februari, den 

formella kallelsen ska gå ut den 13 februari och sista anmälningsdag 

ska vara 8 mars så att handlingarna kan gå ut till ombuden senast den  

15 mars.                                                                                       



Programmet håller på att ta form med musik och medverkan från 

förbundet.  

På förslag från Bengt Ingesson kommer styrelsen att lägga förslag till 

stämman om att inte detaljreglera arvoden per uppdrag utan i stället 

lägga en klumpsumma som styrelsen sen fördelar.                                  

Beslut:  styrelsen föreslår en totalsumma på 30 000 kr för arvoden till 

styrelse och övriga funktionärer  

Styrelsen diskuterar behovet av höjning av distriktsavgiften med 20 kr 

från dagens 30 kr. Höjningen, som skulle gälla från 2021 kan läggas som 

förslag till stämman. Definitivt beslut tas på nästa styrelsemöte 7/3.   

 Antal ombud till stämman föreslås vara oförändrat, 1 ombud/50 

medlemmar, dock högst 9 st. Avgifterna är också oförändrade, 250 kr/ 

ombud plus 300 kr/förening  

§ 177  Övriga frågor  

Mona Wilsson berättar att förbundet har diskuterat om det behövs en 

särskild  äldrelagstiftning och vill att man ute i organisationen 

diskuterar behovet av sådan särlagstiftning.                                            

SPF: s generalsekreterare Peter Sikström är inbjuden till ett 

medlemsmöte i Kiruna under året och Ingemar Johansson föreslår att vi 

flyttar ett styrelsemöte dit i samband med det besöket. Vi har det som 

ett inriktningsbeslut.                                                                             

Mona Wilsson: i projektet Aldrig ensam utreder man möjligheten till en 

stödtelefon; ett studiecirkelmaterial i ämnet kommer att vara klart i 

februari/mars. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram ett  

bostadspolitiskt program inför kongressen 2020.                                      

Kjell Henriksson påminner om vad som gäller vid fotografering enligt 

den nya dataskyddsförordningen (GDPR). En blankett för samtycke finns 

på distriktets hemsida.                                                                    

Ingemar Johansson skjuter frågan om samordning av medlemsresor till 

nästa styrelsemöte.  

§ 178  Nästa styrelsemöte  

Onsdag 7/3 kl. 10.00 i SV:s lokaler, Luleå  



§ 179  Avslutning  

K-G Aasa tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

Maine Carlsson    K-G Aasa   Ingemar Johansson 

sekreterare    vice ordf  justerare  


