
1 

 

  
Organisationsnummer 885501-387 
 

Protokoll Distriktsstyrelsesammanträde 
Tid:  10.00 – 12.30 den 14 december 2021 
Plats:  Forsbacka Värdshus 

Närvarande:  Hans Ström Ankaret Ordförande 

 Anders Wallin Syrenen Vice ordförande 

 Catharina Hedin Gavle Ledamot 

 Carl-Bertil Rydbäck Tre Lågor Kassör 

 Christer Murén Hille Vice kassör 

 Margaretha Wedin Gavle Sekreterare 

 Ellinor Lundström SV 

Avanmäld: Berndt Ericsson Ankaret Ledamot 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar dagens sammanträde.  

§ 2 Föredragningslistans godkännande 

Föredragningslistan godkänns med tillägg under §10: ”Musik för brobyggare hemma”  

§ 3 Val av justerare 

Carl-Bertil Rydbäck utses att justera dagens protokoll. 

§ 4 Föregående protokoll: 

Justerade protokollet från distriktsmöte 11/10 2021, anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 5 Ekonomiska rapporter – föredragande Carl-Bertil Rydbäck 

• Distriktets ekonomi 

Carl-Bertil går igenom resultat- och balansrapport. Vi har god ekonomi. Diskussion 

kring hur vi ska nyttja vår goda ekonomi framgent. 

Beslut: Carl-Bertil får i uppdrag att göra en redovisning av hur mycket pengar vi 

har låsta i åtaganden som vi vet under 2022 och vad vi har att röra oss med.  

• Bidragsbeslut Region Gävleborg: Ansökan om bidrag från Region Gävleborg 

har lämnats in. Styrelsen ansöker om 100 000 kr. Vilket godkänts av regionen.   

• Bidragsansökning Förbundet: Carl-Bertil har lämnat in en ansökan om 25 000 

kr i bidrag från förbundet. 

• Bidragsansökningar Distriktet: Tre Lågor, Valbo, ansöker om 3 500 kr till 

lokalhyra mm. Konvaljen, Hofors, ansöker om 1 500 kr i kulturbidrag. Kassören, 

ansöker om bidrag till Bokföringsprogram, VISMA, som används av både Tre 

Lågor och Distriktet, 2 000. Beslut: Distriktsstyrelsen beslutar att bevilja bidragen. 
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§ 6 Medlemsstatistik – föredragande Hans Ström 

Distriktet har en nettoökning på 19 medlemmar för tiden 1/11 - 30/11 2021 

Beslut: Att lägga informationen till handlingarna 

 

§ 7 Rapporter 

• FS DO konferens Hans 

Enligt FS ska nu sms funktionen fungera. 

Beslut: Styrelsen tackar för informationen. 

• RPR protokoll – föredragande Anders Wallin   

Tommy Berger har slutat som ordförande i RPR. Han ersätts av Jan Lahenkorva. 

Anders tar kontakt för att etablera en samarbetsrelation. 

Beslut: Styrelsen tackar för informationen. 

• KPR/ÄOF – föredragande Catharina Hedin 

Årssammanfattning av frågor som behandlats KPR: Boendeläget, Covid, Kultur för 

äldre, Trafik, KBC - Agnes Kulturhuset, Svenska språkkunskaper, Äldrevänlig kommun 

– handlingsplan på gång. 

ÄOF: Möte 21 oktober där PO Hermansson föreläste om ”Nära vård” 

Beslut: Styrelsen tackar för informationen. 

• Distriktsbroschyren  –  föredragande Hans Ström   

Hans presenterar ett förslag till uppdaterad distriktsbroschyr. Fyra sidor är i dagsläget 

finansierade. Vi tar sikte på att kunna öka ut broschyren med ett par sidor till. 1 500 

sidor är finansierade av annonser, alltså gratis för oss.  

Beslut: Hans får i uppdrag att vidareutveckla informationsbroschyren. 

• Samarbetsråden – föredragande Catharina Hedin   

Råden har genomfört sex möten under året. En fest är inplanerad där bl a Babsan 

kommer att underhålla deltagarna. 

Beslut: Styrelsen tackar för informationen. 

 

§ 8 Inkomna skrivelser 

Friskvårdsvecka 2022 infaller v22. Ulla Renvall samordnar.  

Beslut: Styrelsen tackar för informationen 
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§ 9 Fördjupat samarbete ”Norrlandsgruppen”- föredragande Hans Ström 

Bra och intressanta samtal i gruppen. Exempel på frågeställningar vid mötet: Resor och 

SPF-Appen. Nästkommande möte anordnas av Västernorrland januari. 

Beslut: Styrelsen tackar för informationen 

 

§ 10 Övriga frågor 

• SPF Appen – föredragande Hans Ström 

Information och förslag med försöksår. 

Beslut: Att genomföra ett försöksår med SPF-Appen. Öppet för alla föreningar i 

distriktet att vara delaktiga. Kostnaden, 3,75 kr/3200 (antal medlemmar/år), betalas 

av distriktet 2022. Utvärdering vid årets slut. 

• Utbildningsplanering 2022 – föredragande Ellinor Lundström 

Ellinor lyfter några utbildningen som kan kompletteras till planen. 

Beslut: Hans och Ellinor tar gemensamt ansvar för utbildningsplaneringen. 

• Verksamhetsplan 2022 

Hans redogör för smärre ändringar som gjorts i verksamhetsplanen. 

Beslut: att skicka ut den helt färdiga verksamhetsplanen. 

• Årsstämma 2022 

Syrenen förslås att vara värdförening för årsstämman. 

• Återrekrytering 

Förslag att genomföra en återrekryteringsresa den 24 februari. Föredragande Hans 

Beslut: att avstå från återrekryteringsresan 

• Beslut: Syrenen blir värdförening vid årsstämman som kommer att hållas 25 april. 

Lokal: Västanbygården i Sandviken. Program kommer. 

• Föreningarnas årsmöten 

Diskussion kring styrelsenärvaro på föreningarnas årsmöten.  

Beslut: Margaretha ansvarar för Rudan. Anders ansvara för Syrenen, Öster 

Färnebo och Konvaljen. Carl-Bertil - Ovansjöbygden. Hans – Ankaret, Ugglan och 

Furan. Catharina – Gavle. Christer – Hille.  

• Valdebatt  

Beslut: Hans och Margaretha formulerar ett frågebrev till föreningarna. Hans och 

Christer kollar med tidningarna utifrån det som gjordes vid förra valet, frågor och 

svar. 
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• Mässor 

60 plus mässan kommer att äga rum 18 - 19 oktober 2022 på ERP Monitor Arena i 

Gävle. Esbjörn Magnusson, Ankaret, är kontaktperson. 

Beslut: att delta på 60 plus mässan 18–19 oktober 2022.  

• Vaccination 

Västernorrland har i en annons uttryckt sin åsikt och kräver att ”personal som träffar 

äldre i sitt arbete” ska vara vaccinerade eller omplaceras. 

Beslut:  Hans tar kontakt med Hälsingedistriktet och ser om vi kan göra något 

liknande.  

• Musik för brobyggare hemma 

Projektet avslutas 31 december och går därefter in i en annan form för att hålla 

verktyget som utarbetats vid liv. SV avsätter en resurs för detta. Kontaktperson för 

oss blir fortsatt Margaretha. Projektrapporteringen sker både som en skriftlig rapport 

till Arvsfonden och en filminspelning som vi kan sprida framgent.  

 

§ 11 Nästa möte 

Beslut: Ons 2 februari kl 10.00 i Gavles lokal på Sockerbruksgatan 10 i Gävle. 

 

§ 12 Avslutning 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse 

 

 

Hans Ström, Ordförande  Margaretha Wedin, Sekreterare 

 

 

Carl-Bertil Rydbäck, justerare 


