
 

NORRBOTTEN     

Protokoll fört vid styrelsemöte med distriktsstyrelsen 2015-12-10. 

Tid: 2015-12-10 kl 10.00 – 12.00 
Plats: Länsförsäkringars lokaler, Luleå 
 
Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Kenneth Strömberg, Mats Rensfeldt, K-G 
Aasa, Ingemar Johansson, Kerstin Malmström, Katrin Ringvall, Mona Wilson, Inger 
Karlman, Gunilla Bergstedt LPR, läkemedelsansvarig Karin Widman, trafikansvarig 
Åke Larsson, Holger Pekkala från valberedningen, revisorer Bengt Johansson och 
Lars Beyron, folkhälsoansvarig Rolf Wessel samt från kansliet Christine Wallström. 
 
§ 38. Mötet öppnas 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 39. Dagordning 
 Föreslagen dagordning kompletterades med punkterna Nolia och skrivelse 
 från medlem i Kiruna. 
 
§ 40. Justering 
 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingemar Johansson. 
 
§ 41. Föregående protokoll 
 Vi gick igenom föregående protokoll som sedan lades till handlingarna. 
 
§ 42. Rapporter och delgivningar 

a. Ekonomi. 
 Redovisades aktuell balansräkning och resultaträkning. Det återstår ännu några 
 räkningar att betala, men räkenskapsåret får ett plusresultat. 
  

b. Medlemsutveckling 
 Medlemstappet under året – 3,2 %, som kunde noteras 2015-10-01, har 
 minskat  i någon mån genom 26 nya medlemmar de senaste två månaderna 
 och motsvarar nu cirka 2,7%. 
 Ingemar Johansson gav en intressant resumé från rekryteringskonferensen i 
 förbundets regi den 26 november. Den innehöll många konkreta tips. 
 Beslutades att delge styrelsen och rekryteringsansvariga minnesanteckningar 
 från konferensen via kansliet. 
 

c. Utbildning 
 Planerade utbildningsdagar enligt utbildningsplanen är nu genomförda, utom 
 det fåtal, som av olika skäl blivit inställda under året. 
 Kenneth Strömberg presenterade ett förslag till utvärderingsblankett, som  
 ska kunna användas vid våra utbildningstillfällen. Styrelsen var positiv till 
 förslaget, som utbildningsgruppen efter eventuella justeringar tar beslut om 
 Beslutades att sammanställning av svar efter en utbildning delges styrelsen 
 för kännedom och utgör underlag för utvecklingsarbete.  
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d.   Från förbundsstyrelsen 

 Förbundsstyrelsen har aviserat en regional konferens med de fyra nordligaste 
 länen under våren och har bett om förslag på lämplig plats för mötet. 
 Konstaterades att avstånd och kommunikationer är ett problem. Vi enades 
 om att Umeå i första hand kan vara lämplig ort och Stockholm är alternativ 2. 
 

e.  Från ansvariga 
 Trafik 
 Trafikansvarig Åke Larsson meddelade att han avsagt sig uppdraget 
 fortsättningsvis. Han rapporterade från förbundets konferens under hösten, där 
 Fallolyckor i  halka är det mest akuta problemet att arbeta med. Det är också 
 angeläget att ta upp problemen för oskyddade trafikanter – gående, cyklister 
 och mopedförare. GS Peter Sikström medverkade under konferensen, liksom 
 professor Agnetha Ståhl, ordförande i NTF och  numera ansvarig för trafikfrågor 
 på förbundets kansli, tidigare riksdagsman med plats i trafikutskottet. 
 Föreslogs utbildningsdag kring trygghetsfrågor – trafik, faror i hemmet samt 
 risk för bedrägerier riktade mot äldre under kommande arbetsår. 
 Läkemedel 
 Läkemedelsansvarig Karin Widman rapporterade från höstens mycket 
 uppskattade utbildningsdag på Framnäs. Föreslogs att man ute i länet kan 
 samla medlemmar från flera föreningar till utbildningsträffar och information 
 kring de viktiga läkemedelsfrågorna. Karin Widman och Lisbeth Bergman ställer 
 gärna upp på medlemsmöten och informerar. Man kan också ta hjälp av 
 farmaceuter från egna ortens apotek. 
 Hörsel 
 Hörselansvarig saknades vid mötet. Noterades att någon läkare givit beskedet 
 att man måste ha minst 40 % hörselnedsättning för att komma i fråga för att 
 landstinget ska medge hörapparat. Kan det stämma? 
 Data 
 Utbildningsverksamheten kring nya medlemsregistret för distriktets funktionärer 
  komma i gång i slutet på februari – mitten av mars. Därefter kan utbildning för 
 berörda i föreningarna genomföras under senare delen av våren. 
 Enkät 
 Mona Wilsson redovisade nuläget i arbetet med enkäten kring anhörigstöd i 
 kommunerna. Arbetsgruppen har påbörjat sammanställning av de inkomna 
 svaren och vi fick ta del av hur rapporten är upplagd. Vi ser med förväntan fram 
 mot den slutliga rapporten, som delges styrelsen vid nästa möte 2016- 01- 28. 
 LPR 
 Gunilla Bergstedt, vår LPR- representant, berörde den höjda landstingskatten 
 och höjd tandvårdstaxa nästa år. Planeringen av ett nytt sjukhus i Kiruna har 
 avbrutits. Vid möte 2015- 12- 11 kommer LPR att behandla ett förslag 
 angående  vaccinationsprogram för äldre. 
 
 
§ 43. Verksamhetsplan 
 Beslutades att nästa års verksamhetsplan ska följa samma struktur som 
 årets. Vi arbetar vidare med den vid nästa möte 2016-01-28.
 Diskuterades hur styrelsen skulle kunna sammanställa materiel ur 
 föreningarnas verksamhetsberättelser, för att kunna ta del av och förmedla 
 vidare idéer och aktiviteter t ex till idébanken. 
 Bordlades till nästa möte. 
 
 
 



§ 44. Utbildningsplan 
 Kenneth Strömberg meddelade att utbildningsgruppen har ett möte 
 2016- 01-11, då man kommer att arbeta med ett förslag till utbildningsplan för 
 2016. Power Point utbildning planeras. SPF Seniorerna Nederluleå har önskat 
 grundläggande datautbildning för sin styrelse. Det nya medlemsregistret medför 
 utbildningsinsatser. Man kommer att inventera önskemål från föreningarna. 
 Klargjordes att distriktets målgrupp för utbildningar är föreningarnas 
 styrelsemedlemmar och ansvariga. 
 Diskuterades olika förslag hur utbildningar kan anordnas för att underlätta 
 deltagande. Våra avstånd är en svårighet. Genomföra samma utbildning på 
 flera ställen i länet för att förkorta deltagarnas resor? Inspirera till studiecirklar? 
 Det finns väldigt bra cirkelmateriel från förbundet att använda. 
  
§ 45. Medverkan i pensionärstidning. 
 Vi har fått förfrågan om medverkan i en pensionärstidning, som utkommer  
 4 gånger/år. 
 Bordläggs till mötet 2016- 01- 28. 
  
§ 46. Övriga frågor  
 NOLIA 2016 i Piteå. Följande kommuner har hittills sagt sig villiga att ställa upp 
 en halvdag under NOLIAmässan i Piteå augusti 2016: Övertorneå, Haparanda, 
 Glommersträsk, Arvidsjaur och Bergnäset. Överkalix och Pajala har sagt nej. 
 Boden vill återkomma efter årsmötet. Åkerbäret är tveksam till medverkan. 
 Övriga kommuner får vi återkomma till under våren. 
 Berördes vikten av att de, som representerar och informerarvid mässor och 
 andra former av medlemsrekrytering etc., känner sig välinformerade själva. 
 Förbundet har en del bra information i broschyrer och häften men vi kanske ska 
 ta upp och tala om fördelarna med medlemskapet oftare i olika sammanhang. 
 Skrivelse angående bakgrundsljud i radio och TV. 
 En medlem i Kiruna har gjort en skrivelse rörande störande bakgrundsljud i 
 radio och TV, vilket försvårar för många med hörselproblem att uppfatta tal i 
 media. Distriktsstyrelsen delar synpunkterna. Ordföranden har varit i kontakt 
 med förbundet, där man redan arbetar med frågan. 
 Beslutades att sända skrivelsen vidare till förbundet med följebrev där vi 
 bekräftar att SPF Seniorerna Norrbotten stöder den. Ordförande handlägger. 
 Medlemsavgift till föreningarna.  
 Efter förfrågan meddelas att föreningarnas andel av medlemsavgiften utbetalas 
 under första kvartalet för redan befintliga medlemmar. För nytillkomna 
 medlemmar betalas pengarna ut kontinuerligt under året 
 
 Tack. K-G Aasa tackade varmt för födelsedagsuppvaktning. 
 
 Möten. 
 Nästa distriktsstyrelsemöte hålls 2016-01- 28. 
 Distriktsstämma planeras 2016- 04-07. Christine tar kontakt med 
 Landstingshuset för att boka lokal.  
 
§ 47 Mötet avslutas. 
 Inga fler ärenden förelåg och vi avslutade mötet. 
 
   Justeras: 
    
   
                 Inger Karlman Bengt Ingesson      Ingemar Johansson 
   Sekreterare  ordförande   justeringsman 
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