
 

 Norrbotten 

 

Protokoll fört vid sammanträde med distriktsstyrelsen 2015–09–16 

Tid:2015-09-16 10.00 – 13.30 
Plats:  Kansliet, Luleå 
Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Kenneth Strömberg, K-G Aasa, Kerstin 

Malmström, Mona Wilson, Katrine Ringvall, Mats Rensfeldt, Inger 
Karlman, samt från kansliet Christine Wallström, och tom § 23 

Karin Widman, adjungerad. 
 

 
§ 18.  Mötet öppnas. 

       Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade höstens första möte. 

 
§ 19.  Dagordning. 

          Dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor: DO-

konferens och FO- konferens. 
 
§ 20.  Justering. 

 K-G Aasa utsågs att justera dagens protokoll. 
 
§ 21. Föregående protokoll. 

 Föregående protokoll behandlades och lades till handlingarna. 

 
§ 22.  Rapporter och delgivningar. 
 

          Ekonomi 

 Vi följer budget och har ett positivt resultat. 

 
          Medlemsutveckling 

 Medlemsutvecklingen är negativ. Betonades vikten av fortsatt arbete 

med rekrytering. I webbutiken finns Idéboken med tips och förslag som 
kan underlätta. 

 
          Utbildning 

 Kenneth Strömberg gick igenom höstens utbildningsprogram, som till 

allra största delen följer tidigare meddelad planering.  
Kenneth handlägger nödvändiga ändringar 

 Konstaterades att Christine bekräftar till anmälda, så snart 
anmälningstiden till varje kursdag är över. 

 

 
 

http://www.spf.se/


§ 23.  Enkät stödpersoner 

 Arbetsgruppen, som bestått av Mona Wilson, Karin Widman, K-G 
Aasa och Ingemar Johansson, har arbetat ut ett enkätformulär 

angående stödpersoner. Den ska tillställas samtliga kommuner i länet. 
 Beslutades att den sänds per post till Socialnämnden i varje 

kommun. För kännedom informeras socialchef och KPR-

representanter i respektive kommun om enkäten. 
 K-G Aasa gör en pressrelease i samband med utskicket den 22 sep. 

 Efter sammanställning av resultaten hålls lämpligen en 
presskonferens. 

 
§ 24.  Deltagande i mässa i Luleå 
 Beslutades att vi deltar i höstmässa på Arcushallen. Bengt 

rekvirerar materiel från Förbundet. Kenneth Strömberg håller kontakt 
med samrådsgruppen i Luleå angående bemanning etc. 

 
§ 25.  Övriga frågor 
 

 DO-konferens. 
 Kenneth Strömberg ersätter Bengt vid DO-konferens i Stockholm 

13-14 sep. 

 
 FO-konferensen 26-27 okt .  

 Beslutades att FO-konferensen 26-27 oktober hålls på Framnäs, 
då deras offert är klart gynnsammare. 

 

    Nästa styrelsemöte är den 11 nov. 
 

§ 26.  Avslutning 

 Mötet avslutades. 
 

 
  

 
 
   Justeras: 

 
 

      
Inger Karlman Bengt Ingesson K- G Aasa  

Sekreterare  ordförande  justeringsman 

  


