
 

Norrbotten 

Protokoll fört vid styrelsemöte med distriktsstyrelse och distriktets ansvariga  

2015 – 05 – 28. 

Tid: 2015 – 05 – 28 kl 10.00 – 15.00 
Plats: kansliet, Luleå 
Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Kenneth Strömberg, K-G Aasa, 
Mats Rensfeldt, Karin Widman, Lars-Erik Jonsson, Ingemar Johansson, 
Kerstin Malmström, Mona Wilson, Lisbeth Bergman,  Inger Karlman samt från 
kansliet Christine Wallström. 
 
 
 
§ 18. Mötet öppnas  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 19.  Dagordning 
            Föreslagen dagordning godkändes efter viss komplettering. 

          Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes 
          Ingemar Johansson. 

 
   § 20. Föregående protokoll. 

 Föregående protokoll behandlades. Styrelsemöte 16 september i 
Gällivare klaras utan övernattning. Lokal ännu ej klar.   

  Förslag angående engelsk text på medlemskort har lämnats till 
förbundskansliet. Torde enklast kunna lösas med klisterremsa 

          att fästa på befintligt kort.   
  Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 
   § 21. Rapporter och delgivningar. 
 
      Ekonomi. 
               Konstaterades att ekonomin är i fas med budget. 
  
      Medlemsutveckling. 
              Medlemsutvecklingen är negativ; omkring -1 % på förbundsnivå och        

cirka - 1,5 % i distriktet, beräknat på bruttosiffrorna. Beräknat på 
betalda medlemsavgifter i distriktet är siffran – 6 %. Där siffrorna starkt 
avviker, torde det ha samband med rapporteringen. Kontaktpersonerna 
vidtalar berörda föreningar i ärendet. 

       Beslutades att rekommendera föreningarna att sätta 31 mars som 
slutdatum för inbetalning av avgifterna. 

 
 

http://www.spf.se/


   § 21.  Fortsättning. 
 
      Utbildning. 
 Behandlades höstens utbildningsplan. 
 Till FO- konferensen i oktober är GS Peter Sikström anlitad att delta. 

Ett pass kring ledarutveckling är planerat. 
 Till utbildningsdag om demens 24 september föreslås att man 

engagerar professor Stefan Säfvenstedt. 
 Utbildningsdagen 8 oktober kommer att ägnas åt läkemedelsfrågor. 
 Målgrupp: föreningarnas läkemedelsansvariga och KPR ledamöter. 
 Inbjudan också till Västerbottens distrikt. 
              Förbundets läkemedelsansvarige Arne Melander vidtalas att 

medverka angående området nytta och risker av läkemedel för äldre. 
Det kan kopplas ihop med information av Anders Bergström, NLL 
angående landstingets läkemedelsstrategi. Läkemedelsansvariga, 
ordföranden och studieansvarig handlägger. 

 
§ 22. Ansvariga på distriktet – ömsesidiga förväntningar. 
 Skriften Ansvarig på distriktet delades ut. Den behandlar 

arbetsuppgifter inom de olika områdena. De ansvariga är styrelsens 
förlängda arm inom respektive område. Medel finns avsatta i budget 
till förfogande för kostnader i samband med besök i föreningarna. 

 Styrelsens kontaktpersoner besöker föreningarna någon gång per år 
för att skapa personlig kontakt, och marknadsför då utbildningar, 
möjligheten för föreningarna att få besök av ansvariga inom olika 
kompetensområden och tar med sig eventuella frågor till/ från 
distriktet. 

 
 Anhörigansvariga Mona Wilson redogjorde för erfarenheter från 

anhörigriksdag i Varberg 5-6 maj. Organisationen NKA - Nationellt 
Kompetenscentrum Anhöriga kan ställa upp med föreläsare om deras 
verksamhet. Anhörigas Riksförbund kan bidra med föreläsare om sin 
förenings verksamhet, om stresshantering och mindfullness. 

 Uppdrogs åt Mona Wilson att tillsammans med K-G Aasa, Ingemar 
Johansson och Karin Widman göra en kartläggning av anhörigstödet 
för äldre i Norrbotten. Målet är att kunna presentera resultatet vid FO-
konferensen i oktober. Styrelsen informeras vid au den 3 september. 

 
 Hörselansvarige Lars-Erik Jonsson erbjuder sig att å nyo besöka 

föreningarna och ta upp hörselproblem. Han vill också samla 
hörselombuden under våren 2016 för en studiedag. 

 
     Läkemedelsansvariga Lisbeth Bergman  och Karin Widman 

redogjorde för möjligheter till goda föreläsare vid en utbildningsdag 
kring läkemedel. Föreslogs att den skulle läggas i Piteå och att även 
Västerbottens distrikt inbjuds.  Se utbildningsdag 8 oktober. 

 
 Reseansvariga och studieombud föreslås inbjudas under våren 2016 

till en träff med Kjell Eriksson, R-line, som ordnar pensionärsresor från 
Luleå.  



 
       § 23. Distriktets verksamhetsplan. 

 Distriktets verksamhetsplan behandlades. 
 Beslutades ny uppföljning vid styrelsemöte 16 september. 
 Beslutades att anhörigstödet för äldre är ett angeläget arbetsområde 

nu. 
 

        § 24. Skrivelse från SPF Seniorerna Bergnäset. 
  En skrivelse från SPF Seniorerna Bergnäset angående förslag till 

rekryteringspremie har inkommit.  Efter diskussion beslutade 
distriktsstyrelsen att inte stödja SPF Seniorerna Bergnäsets förslag 
utifrån följande skäl: 

  Call center kommer inte att användas vid rekrytering. 
  Genomförda medlemsundersökningar visar att mångfald i 

 aktiviteter är bästa sättet att rekrytera och behålla medlemmar. 
  Tidigare försök med rekryteringstävlingar och priser har inte givit 

 resultat långsiktigt 
  Medel finns inte budgeterade för detta. 
  Fondernas storlek har diskuterats på tidigare kongresser. 
  Redan nu vidtar förbundet besparingsåtgärder. 
  

 Skrivelsen kan ställas direkt till Förbundsstyrelsen från SPF    
Seniorerna Bergnäset. 

 
§ 25. Övrigt. 
 Folkhälsoansvarig.  
 Beslutades att utse Rolf Wessel, Gällivare till folkhälsoansvarig i 

distriktet. Rolf Wessel inbjuds att delta i konferens angående 
Folkhälsa och Friskvård på Bosön den 8-9 september. 

 
 Broschyrer och annat materiel, som föreningarna önskar ta hem, 

beställs från Webbutiken. 
 
 Påminnelse om  besked till förbundet angående central uppbörd 

skickas till föreningarna. I brevet erinras också om möjligheten att 
anlita distriktets ansvariga  inom respektive kompetensområde. 

 
§ 26.    Mötet avslutas. 
     Inga fler ärenden förelåg och mötet avslutades. 
  
  
 
     Justeras: 
  

 

Inger Karlman     Bengt Ingesson           Ingemar Johansson 

Sekreterare    Ordförande           Justerare 

 



 

 

 


