
 

 

 

Norrbotten 

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Norrbottens distriktsstämma år 2015. 

Tid: onsdag 2015-03-18 
Plats: Landstingshuset, Luleå 
Närvarande: Registrerade deltagare enligt lista. 

 
§ 1. Stämmans öppnande 
Distriktsordförande Bengt Ingesson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 
 
§ 2. Parentation. 
Parentation hölls för medlemmar som avlidit under det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 3. Information från förbundsstyrelsen. 
Inger Ingesson, ledamot av förbundsstyrelsen höll ett anförande, där hon informerade om arbetet 
på förbundsnivå. Man fokuserar på tre aktuella huvudområden: valfrihet, ekonomi och bostäder. 
Synpunkter i dessa frågor presenteras i skriften Så tycker SPF Seniorerna, som kan rekvireras från 
förbundet. 
  
§ 4. Val av mötesfunktionärer. 
        a. Leif Gunnar Stenlund valdes till ordförande för stämman. 
        b. Inger Karlman valdes till sekreterare för stämman 
        c. Allan Isaksson och Erna Waldemark valdes till justerare och rösträknare. 
 
§ 5. Fastställande av röstlängd, upprop av ombud.         
Beslutades att lista på ombuden, enligt dagens registrering, gäller som röstlängd. 
 
§ 6. Årsmötets kallelse. 
Fastställdes att kallelse till årsmötet skett stadgeenligt.     
 
§ 7. Fastställande av föredragningslista. 
Det i förväg utsända förslaget till föredragningslista fastställdes efter nedanstående justeringar: 
Punkt 22 ströks, då inga motioner eller övriga anmälda ärenden hade inkommit. 
Punkt 25 – information – behandlas i samband med styrelsen redovisning och ströks därför.  
 
§ 8. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. 
Distriktsordförande Bengt Ingesson kommenterade styrelsens utsända årsredovisning, och berörde 
bl. a vissa frågor som behandlats under kongressen 2014: namnfrågan, central uppbörd av 
medlemsavgifter samt mål och riktlinjer inför kommande arbetsperiod. Målet att nå 5 % ökning av 
medlemsantalet är en stor utmaning som kräver krafttag. 
Styrelsens verksamhetsplan har tagits fram utifrån de fyra områden, som finns i kongressens mål 
och riktlinjer.  
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Föreningarnas verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2015 önskas snarast till 
distriktskansliet.  Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna.                                     
Ekonomiansvarig Mats Rensfeldt redogjorde i korthet för balans - och resultaträkning. 
Revisionsberättelsen redovisades. I enlighet med revisorernas förslag fastställdes balansräkning och 
resultaträkning.  Beslutades att årets överskott överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag. 

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
§ 10. Beslut om ändrade distriktsstadgar och namnändring. 
Stämman beslutade att anta de normalstadgar för distrikt, som antogs delvis av kongressen 2014 
och fastställdes definitivt vid DO-konferens oktober 2014. 
Vidare beslutades att distriktets namn i fortsättningen ska vara SPF Seniorerna Norrbotten. 
 
§ 11. Fastställande av arvoden och övriga ersättningar. 
Beslutades att arvoden och ersättningar förblir oförändrade enligt följande: 
 Distriktsordförande 4 500 kr 
 Ekonomiansvarig 3 500 kr 
 Sekreterare  3 000 kr 
 Övrig styrelseledamot     500 kr 
 Distriktsansvariga    500 kr        
 Bilersättning ska utgå med 18,50 kr/ mil samt 1 kr/ mil för passagerare. 
                         1 000 kr ska finnas till valberedningens förfogande som kostnadsersättning. 

§ 12. Fastställande av budget och plan för verksamheten 2015. 
Distriktsordförande Bengt Ingesson redogjorde kortfattat för utsänd verksamhetsplan för 2015. Han 
nämnde särskilt möjligheten att inbjuda distriktets ansvariga inom olika områden till 
föreningsmöten. Ekonomiansvarig Mats Rensfeldt kommenterade framlagd budget för 2015. 
Budget och verksamhetsplan fastställdes. 
 
§ 13. Fastställande av årsavgift till distriktet för verksamhetsåret 2016. 
Årsavgiften fastställdes till oförändrat 30 kr per medlem. 
  
§ 14. Fastställande av avgifter vid kurser och konferenser. 
Beslutades att behålla avgifterna oförändrade: 300 kr för endagsarrangemang och 750 kr för 
tvådagarsprogram. 
  
§ 15. Antal ombud vid nästkommande stämma. 
Beslutades att föreningarna som hittills får sända ett ombud för varje påbörjat femtiotal 
medlemmar med en maxgräns av åtta ombud plus föreningens ordförande. 
 
§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och ersättare. 
Beslutades att distriktsstyrelsen liksom tidigare ska omfatta åtta ledamöter plus ordförande. 
Ersättare utses inte. 
 
§ 17. Val av distriktsordförande. 
Till distriktsordförande på ett år valdes enhälligt Bengt Ingesson, Piteå. 
 
 



 

 

§ 18.  Val av styrelseledamöter. 
Till styrelseledamöter på två år valdes: 
 Ingemar Johansson, Kiruna  nyval 
 Kerstin Malmström, Övertorneå nyval 
 Mats Rensfeldt, Luleå  omval 
 Kenneth Strömberg, Luleå,  omval 
 

§ 19. Val av revisorer och ersättare. 
Som revisorer på ett år valdes Bengt Johansson, Luleå och Lars Beyron, Gällivare. 
Som ersättare valdes Rolf Björklund, Arvidsjaur 
 

§ 20. Val av ersättare i Länspensionärsrådet. 
Ordinarie ledamot i Länspensionärsrådet är Gunilla Bergstedt, Piteå som 2014 valdes för en 
mandatperiod av 4 år. 
Som ersättare under 2015 valdes Ing-Britt Carlberg, Luleå och för perioden 2016 – 2018 valdes 
Mona Wilson, Piteå. 
  

§ 21. Antal ledamöter i valberedningen. 
Beslutades att valberedningen ska ha fyra ledamöter. 
 
§ 22. Val av valberedning. 
 Beslutades att till valberedning utse följande: 
 Leif Gustafsson, Arvidsjaur  omval 
 Maila Nilsson, Mjölkudden  nyval 
 Holger Pekkala, Övertorneå nyval 
 Lisbeth Lindmark, Piteå  nyval 
 Leif Gustafsson är sammankallande.          
 

§ 23. Avtackningar. 
Erna Waldemark, Luleå och Holger Pekkala, Övertorneå avgår som ledamöter i distriktsstyrelsen. 
Erna Waldemark har också varit distriktets Äldre- och anhörigansvarig och Holger Pekkala har haft 
uppdraget som rekryteringsansvarig. 
Distriktsordföranden framförde distriktets tack för deras insatser och överlämnade en gåva. 
Likaså avtackades Mona Lindblom, Piteå, Anders Tapani, Haparanda samt Seth Högling, Jokkmokk, 
som lämnar sina uppdrag i valberedningen. 
 

§ 24. Avslutning. 
Ordförande tackade för ett trevligt årsmöte och förklarade årsstämman avslutad.  
 

 Vid protokollet:   Justeras: 
       

Inger Karlman  Leif Gunnar Stenlund 
Sekreterare                           Ordförande 
 

Justeras:    Justeras: 
 

Allan Isaksson   Erna Waldemark 
Justerare    Justerare  


