
   

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2019-11-14                       

Tid:  10,00 – 15,30                                                                              

Plats:  Medborgarskolan, Luleå  

  

Närvarande: Bengt Ingesson, ordf, Maine Carlsson, Ingemar 

Johansson, Mona Wilsson, K-G Aasa, Kjell Henriksson och Christine 

Wallström, kanslist.  

Frånvarande: Mats Rensfeldt, Staffan Bengtsson och Gudrun Hägg, 

som meddelat hinder.  

  

§ 56  Ordf Bengt Ingesson öppnade sammanträdet med en varm 

välkomsthälsning.  

§ 57  Efter anmälan till punkten övriga frågor godkändes 

dagordningen.  

§ 58  Till protokolljusterare valdes Maine Carlsson.   

§ 59  Föregående protokoll godkändes.  

§ 60  Rapporter och delgivningar:  

A. Rapport videokonferens: Mona Wilsson informerade om 

förbundets senaste videokonferens där landets 

distriktsordföranden deltar. Berörde bl.a ett statsanslag på 

3,5 miljoner kronor till kommunerna som bl.a KPR och LPR 

kan söka.   



B. Ekonomi: Kanslisten Christine Wallström redovisade 

ekonomin, som fortsatt visar följsamhet till budgeten.  

C. Medlemsutveckling: Enligt Ingemar Johanssons rapport har 

den negativa medlemsutveckling bromsats upp och trenden 

vänt. Sen årsskiftet är minusposten nu 2,65 procent jämfört 

med 3,06 procent i oktober. Bilaga 1.  

D. Utbildning: Efter en lång diskussion, föranledd av de mindre 

lyckade resultaten av höstens utbildningar, beslöt styrelsen 

om nya inriktningar.   

1: Utreda ”blockutbildning/samlad utbildningsvecka”.  

2: Plan för marknadsföring av utbildningarna.  

3: Inbjudan skall alltid gå genom föreningsordföranden.  

4: Genomföra utbildning för KPR i februari, FO-konferens i 

april, utbildning för nya styrelseledamöter i april.  

5: Sammanhållen utbildning efter behov på hösten.   

E. Verksamhetsplan: Beslöt styrelsen, efter förslag av Mona 

Wilsson, att till föreningarna skicka förbundets 

verksamhetsplan för 2020, som ett exempel/tips på hur en 

sådan kan upprättas. Kanslisten fick i uppdrag att lägga ut 

materialet på hemsidan och delge till föreningsordförandena. 

Bilaga 2.  

F. Samverkan-demens: Mona Wilsson redogjorde för 

Socialstyrelsens modell för mångprofessionell samverkan vid 

demenssjuka ”Ett standardiserat insatsförlopp vid 

demenssjukdom”. Dokumentet delges styrelseledamöterna 

genom ordf.   

G. Statsbidrag: Kjell Henriksson informerade om möjligheten för 

föreningarna att söka statsbidrag till  projekt som tillvaratar 

pensionärsgruppernas intressen inom olika 

samhällsområden..   

  



  

§ 61  Seniormässan: Rapporterade inblandade ledamöter från 

Seniormässan 5-8 nov i Arcushallen. Få utställare, bra föreläsningar, 

bra besöksfrekvens, ett antal nya medlemmar registrerades, strul 

med vårt montermaterial, undermålig information från 

arrangörerna till våra organisationer, kallt i hallen och låg nivå på 

matserveringen, var några synpunkter. Beslöt styrelsen att ordf 

Bengt Ingesson förmedlar en enklare enkät till de som bemannade 

vår monter för att ta del av deras erfarenheter.  

§ 62  Pensionärsråden: I ett gemensamt brev till landets 

pensionärsråd uppmanar förbundsordförandena i PRO, RPG, SKPF 

pensionärerna och SPF Seniorerna, (800 000 medlemmar 

tillsammans), att ”Vässa pensionärsråden för insyn och delaktighet”.   

Bl.a föreslås att pensionärsråden skall ha ”tunga företrädare” för 

kommuner och regioner och ”Ordning och reda” i verksamheten.   

§ 63  Brev från Samrådsgruppen: Samrådsgruppen i Luleå föreslår i 

ett brev till distriktsstyrelsen att anordna en samlad studiedag för 

alla ombud. Styrelsen är positiv till förslaget som överensstämmer 

med § 60 D. Ordförande Bengt Ingesson åtog sig att besvara brevet.        

Bilaga 3.  

§ 64  Stadgeförslaget: Synpunkter har inkommit från Åkerbäret och 

Häggen, vilket beaktas i distriktets synpunkter på de nya stadgarna. 

Ordf Bengt Ingesson sammanställer distriktets svar som behandlas 

och beslutas vid nästa sammanträde.  

§ 65  Nästa sammanträde-jullunch: Tisdag den 10/12 med 

traditionell jullunch, till vilken även inbjudes valberedning och 

revisorer. Ingemar Johansson och Christine Wallström åtog sig att 

kontakta var sitt lämpligt matställe för offerter. Beslutades vidare 

att  januarimötet hålls den 23/1.  



  

§ 66  Övriga frågor  

 A: Meddelade ordf Bengt Ingesson att han med anledning av  

Lars-Erik Johnssons bortgång förmedlat distriktets tack för hans 

insatser med en minnesgåva till Svenska kyrkans arbete mot 

fattigdom och orättvisa.    

B: Beslöt styrelsen uppmana föreningarna att gå igenom sina 

funktionärslistor på hemsidorna så att de är aktuella. Bengt Ingesson 

informerar föreningarna.  

§ 67  Avslutning: Ordf Bengt Ingesson avslutade mötet med att 

knacka sin  kulspetspenna i bordet och tacka ledamöterna för livligt 

deltagande i diskussionerna.  

  

  

  

LULEÅ 14/11 2019  

  

Bengt Ingesson/ordf         KG Aasa/sek          Maine Carlsson/justerare  

  

  

  

    


