
 

Protokoll för vid distriktsstyrelsens möte 2019-09-10 

Plats SPF Kirunas lokal, Kiruna 

Tid 09.00-12.00 

Närvarande: Bengt Ingesson, ordförande, Mona Wilsson, Ingemar 

Johansson, Gudrun Hägg, Kjell Henriksson, Maine Carlsson och från kansliet 

Christine Wallström. 

Från förbundet deltog generalsekreterare Peter Sikström och från SPF 

Kiruna Bengt Josefsson, ordförande. 

Frånvarande: Mats Rensfeldt, K-G Aasa, Staffan Bengtsson 

 

§ 35  Mötets öppnande 

Ingemar Johansson hälsade oss välkomna till Kiruna och 

presenterade programmet för vistelsen. Därefter förklarade ordförande 

mötet öppnat. Sekreterare denna gång Maine Carlsson. 

§ 36  Godkännande av dagordning Dagordningen föredrogs och godkändes. 

§ 37  Val av justerare 

Mona Wilsson utsågs att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 38  Föregående protokoll 

Tilläggsinformation på några punkter: 

- protokoll från förbundsstyrelsen finns på intranätet 

- Christine Wallström har tagit fram en lista på medlemmar i nedlagda 

Nederluleåavdelningen för kontakt om försäkringar och ev. byte till andra 

avdelningar. 

Protokollet lades till handlingarna 



§ 39 Rapporter 

a) ekonomi: i Mats Rensfeldts frånvaro redogjorde Christine Wallström för 

den aktuella ekonomiska rapporten och att några avgifter från avdelningar 

med lokal uppbörd ännu inte kommit in. 

b) medlemsutveckling: antal medlemmar i Norrbotten: 5227. Nedgången 

fortsätter om än med små siffror. 

c) utbildning: närmast i planeringen är utbildningsdagen för valberedare 26 

september. Inbjudan har gått ut. Övriga datum se bil 1. 

d) Seniormässan: Det lokala programmet är klart se bil. 2, 

mässorganisationen presenteras stegvis för arbetsgruppen som har nästa 

träff 14 oktober 2019. Div. mässmaterial är beställt från förbundet. 

e) DO-konferensen: Bengt Ingesson och Peter Sikström redogjorde för de 

frågor som diskuterades på mötet för distriktsordförandena.  

- digitaliseringsrapporten (se intranätet);  

- samtalen med bl a LO om höjd pensionsålder; 

- välfärdsutredningens sammansättning;  

- RUT-utredningen;  

- riksdagsmotioner om bostad, hälsa och ekonomi;  

- Äldrelyftet mm. 

Peter Sikström berättade även om en undersökning som visar olika 

organisationers, företags och myndigheters anseendeindex, d v s vad 

människor känner till om oss och vad det tycker om oss. Vi har mycket gott 

anseende bland de som känner till oss men vi behöver bli kända i större 

kretsar. Ett viktigt underlag för marknadsföringen! 

Förbundets ekonomi är stabil bl a för att medlemsregistret fungerar bättre. 

Stadgegruppens förslag har gått ut och remissvar ska vara inne senast 2 

december. 

Boendepolitiskt program är också ute och remissvaren ska vara 

inne senast 15 september. 



§ 40  Boendepolitiskt program 

Distriktsstyrelsen är positiv till det boendepolitiska programmet, vi tycker 

att det är heltäckande och välskrivet med många bra och realistiska 

förslag till förbättringar. Ledamöterna lämnar ev. synpunkter till Bengt 

Ingesson senast 12 september. 

§ 41  Regionbidraget 

Bengt Ingesson och Mats Rensfeldt ombesörjer att söka bidraget senast 15 

september 2019 

§ 42  Övriga frågor 

Styrelsen diskuterade marknadsföring av SPF Seniorernas 80-årsfirande. 

Ingen tv-reklam (mycket pengar, tveksam effekt) utan mera aktivitet på 

sociala medier som Facebook. 

§ 43  Avslutning 

Ordförande tackar Ingemar Johansson och Bengt Josefsson, Kiruna SPF 

avdelning för gott värdskap och intressanta studiebesök och Peter 

Sikström för att han alltid ställer upp om han kan! 

_______________    _______________  _________________ 

Maine Carlsson  Bengt Ingesson  Mona Wilsson  

sekreterare  ordförande  justerare 


