
 

NORRBOTTEN 

      

Protokoll fört vid styrelsemöte med distriktsstyrelsen 2015-11-11. 

Tid: 2015-11-11 kl 10.00 – 14.40 
Plats: kansliet, Luleå 
Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Kenneth Strömberg, K-G Aasa t o m § 33 
Ingemar Johansson, Kerstin Malmström, Katrin Ringvall, Mona Wilsson, Inger 
Karlman, Ove Lindblom t o m § 33. Karin Widman t o m § 33, Rolf Wessel samt från 
kansliet Christine Wallström. 
 
§ 27. Mötet öppnas 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 28. Dagordning 
 Föreslagen dagordning kompletterades med punkterna  
  Ansökan om mässbidrag från förbundet 
  Rekryteringskonferens 
  Valberedningens enkätformulär 
  Skrivelse från en medlem, SPF Seniorerna, Kiruna 
  Styrelsemötet i december 
§ 29.  Justering 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Kerstin Malmström. 
 
§ 30. Föregående protokoll. 
 Efter kort genomgång lades protokollet till handlingarna. 
 
§ 31. Rapporter och delgivningar. 
 
 Ekonomi. 
 Skriftlig redovisning från kassören delades ut. Vi ligger inom budget med 
 god marginal. 
 
 Medlemsutveckling 
  Konstaterads att vi har 5587 medlemmar 10 nov – en ökning sedan 
  oktober. 1 nov hade vi 5570 medlemmar. 
  
 Utbildning 
 Kenneth rapporterade från olika utbildningar som hållits. Vissa problem 
 har funnits med kursledning för Passion för livet, men de löstes. 
 Bra respons på studiedag avseende demens. 
 Bara tre anmälda till trafikdagen, som därför blev inställd. 
 Utbildningsdagen för funktionärer i valberedning ställs in p g a sjukdom. 
 Studiedag på Framnäs kring Nytta och risker med äldre och läkemedel var 
 synnerligen värdefull. Studiedagen förlades till Framnäs, för att underlätta för 
 funktionärer också från föreningar i Västerbottensdistriktet att delta. Tyvärr 
 kunde bara en person från Västerbotten delta. Alla föreningar i vårt distrikt var 
 inte heller representerade. 
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 Utbildningsdagen kring Rekrytera, aktivera, och behålla medlemmar har också 
 genomförts. I den skriftliga utvärderingen var de flesta kommentarerna positiva. 
 Negativa synpunkter som nämndes var dålig luft i lokalen och att några 
 deltagare måste lämna i förtid. 
 12 nov genomförs studiedag i Powerpoint  med Ove Lindblom. 
 Beslutades att skriftlig utvärdering ska genomföras vid distriktets utbildningar 
 och delges styrelsen.   
 Vid Fo-konferensen gjordes en enkel skriftlig utvärdering, Bengt föreslår att vi 
  frågar ordförandena i föreningarna, varför de inte skickat deltagare. 
  
 Problem med mobil hörselslinga i kurslokalen på kansliet är besvärligt och 
 ordförande har vidtalat SV angående en ny fast hörselslinga. 
 
§ 32. Hemsida och medlemsregister, utbildning och innehåll 
 Enligt förbundets planering ska nya medlemsregistret och nytt 
 publiceringsverktyg tas i bruk 1 januari 2016. Skälen till ovan nämnda byten, 
 som beslutats av kongressen, redovisades. Omställningen kräver betydande 
 utbildningsinsatser under det kommande året. 
 Vår IT-strateg Ove Lindblom demonstrerade på ett föredömligt pedagogiskt sätt 
 hur den nya hemsidan kommer att te sig och hur man kan använda den. 
 Mycket att lära! 
 Konstaterades att fyra kommuner i distriktet har anmält att de vill behålla det  
 gamla uppbördssystemet tills vidare. 
 
§ 33. Enkät stödpersoner 
 Mona Wilsson redogjorde för arbetsgruppens arbete med enkäten om 
 stödpersoner. Nio kommuner har lämnat svar plus ytterligare två, där man 
 inte angett kommunens namn. Katrin undersöker om Gällivare är en av 
 dem och Mona kontaktar övriga kommuner i ärendet inför nästa styrelsemöte. 
 Diskuterades frågor kring sammanställning av enkätsvaren och formerna för 
 redovisning av resultatet. 
  
§ 34 Hälsa och friskvård – rapport från utbildning mm 
 Vår nya folkhälsoansvariga - Rolf Wessel, Gällivare, rapporterade från 
 förbundets konferens kring Folkhälsa och Friskvård 8-9 september. 
 Målgruppen ensamstående seniorer är ytterst viktig att uppmärksamma. 
 Bedrägerier och stölder från äldre har accelererat de senaste åren och orsakar 
 förutom avsevärda ekonomiska förluster svårt psykiskt lidande hos de 
 drabbade. På nätet finns informations- och studiecirkelmateriel att användas 
 avseende temat Försök inte lura mej - en angelägen uppgift i föreningarna och 
 KPR. 
  Diskuterades halkproblemet under den kalla årstiden. Vi tar upp det på nästa 
 möte. 
 Underströks Folkhälsoansvarigs uppgift att vara ett stöd för föreningarna. En 
 checklista finns på nätet med Information om uppgifter för arbetet. Vår 
 verksamhetsplan är ett annat dokument, som kan vägleda. 
  
§ 35 Utvärdering av mässdeltagande på Noliamässan, Arcushallen i Luleå 
 Konstaterades att kommunikationsproblem orsakat svårigheter inför 
 genomförandet av vårt deltagande på Noliamässan i slutet av oktober i 
 Arcushallen, Luleå. Förberedande information hade inte nått alla i 
 samrådsgruppen i Luleå, inför planeringen av det olika praktiska 
 arbetsuppgifterna, varför några nåddes av information sent. Inför kommande 
 evenemang skickas information direkt till varje ledamot i gruppen.  
  



 Totalt besökte cirka 9000 personer mässan. Placeringen av vår monter var 
 utmärkt. Lånad utställningsdisk och stora affischer från förbundet, som 
 presenterade SPF Seniorerna var knepiga att montera, men de utgjorde ett bra 
 blickfång. Det är viktigt att vi inför kommande tillfällen informerar Vuxenskolans 
 personal om  leverans av beställt materiel, så det är åtkomligt inför förflyttning 
 till utställningslokalen. Banderoll och keps gjorde funktionärerna synliga och 
 godisskål gav ett gyllene tillfälle att få kontakt och inleda samtal med besökare. 
 Det är omöjligt att bedöma den direkta effekten i form av nya medlemmar 
 genom deltagandet i mässan, men det stora värdet torde vara att SPF 
 Seniorerna syns och hörs, ett av de fyra mål, som fastställdes av kongressen 
 2014.  
 
§ 36 Övriga frågor.  
 Mässdeltagande 
 Förbundet har meddelat att det är dags att ansöka om medel för deltagande i 
 mässor. 
 Beslutades att göra en ansökan om deltagande i både Noliamässan i Piteå
 i början av augusti 2016 och mässan i Arcushallen, Luleå i slutet av oktober.
 Uppdrogs åt Bengt att undersöka kostnader och utforma ansökan till 
 förbundet.  
 Beslutades att inför nästa styrelsemöte kontaktar var och en ”sina” föreningar i 
 kommunerna och undersöker hur de kan ställa upp vid genomförandet av 
 respektive mässa. 
 
 Rekryteringskonferens 
 Rapporterades att Ingemar Johansson deltagit i förbundets 
 rekryteringskonferens på Bosön i september. 
 
 Valberedningens formulär 
 Vi påmindes om att besvara och lämna valberedningens enkätformulär på 
 kansliet. 
 
 Skrivelse  från  en medlem, SPF Seniorerna, Kiruna. 
 En medlem i SPF Seniorerna i Kiruna har gjort ens skrivelse till förbundet 
 avseende problem för personer med nedsatt hörsel. Bakgrundsmusik i 
 samband med tal i Sveriges radio är ytterst besvärligt för personer med nedsatt 
 hörsel. Man önskar att distriktet ställer sig bakom skrivelsen.  
 Beslutades att bordlägga ärendet och behandla det vid mötet den 10 
 december. 
 Konstaterades att den dåliga samtalsdisciplinen vid vissa paneldebatter i 
 radio och TV också ger problem när man vill uppfatta vad som sägs. 
 
 Styrelsemöte i december 
 Årets sista styrelsemöte äger rum 2015-12-10 i Länsförsäkringars lokaler.
  
§ 37 Mötet avslutades. 
 Inga fler ärenden förelåg och mötet avslutades. 
 
 
  Justeras:                     
 
 
 
Inger Karlman Bengt Ingesson  Kerstin Malmström 
sekreterare  ordförande   justerare 



  


