
Sammanfattning av distriktsstyrelsens möte 20220426

Vid distriktsstämman blev det en vakant plats i distriktsstyrelsen. Jan Östberg, valdes som
ledamot i distriktsstyrelsen, fyllnadsval för 1, år vid ett konstituerande sammanträde den
26/4.

Irene Magnusson och Kerstin Lundberg föreslås ingå i Folkhälsokommittén.
Erik Karlsson föreslås att ingå i PR-kommittén.

Distriktsstyrelsen beslutade att utlottning av priser till föreningar som lämnar in friskvårdskort
ska fortsätta.10 priser à 5000 kr. ingen förening får mer än 1 vinst. Minst 30 kort för att delta,
sedan ytterligare 1 andel i lotteriet per påbörjat 100-tal kort. inga friskvårdskort
kontrollräknas i år.

Distriktsstyrelsen beslutar att fortsatt kunna ge bidrag för rekryteringsåtgärder. Sista
ansökningsdagen är 31/8.

Det rapporteras att många föreningar ligger lågt med resor, dels efter Covid samt ökade
kostnader och svårt att fylla bussar.

Sammanfattning av Distriktsstyrelsens möte 20220524

Jan Östberg har nu börjat sitt uppdrag som kassör i distriktet.

Ny fadderlista.
Distriktsstyrelsens ledamöter är tilldelade fadderskap för en eller flera föreningar i distriktet.
Uppdraget är att hålla kontakt med föreningarna, lyssna efter föreningarnas behov av stöd
och hjälp från distriktsstyrelsen i olika frågor, ta med föreningarnas önskemål och förslag till
distriktet. Förslagsvis är det också bra att skicka distriktsstyrelsens protokoll till sina
fadderföreningar.

Kommittéer:
KPR: Marianne Gustafsson är ny ordförande efter Birgitta Sigfridsson.
PR: Kjell Örtlund har slutat. Erik Karlsson är bra ersättare.
Distriktsstyrelsen beslutade att
utbildnings- och utvecklingskommittén ändras till Utbildningskommitté.
aii skicka ut fadderlista och kommittéer tillsammans med nästa Distriktsnytt.

Rekryteringstävling.
Distriktet har 17 föreningar under 150 medlemmar, 14 föreningar med 150-250 medlemmar
och 15 föreningar med över 250 medlemmar.
Tre priser om 5000 kr i varje kategori.
Antalet nya medlemmar under året jämförs med antalet medlemmar vid årets början.
Procentuell ökning jämförs.
Föreningarna kan beställa kassar, kepsar, paraplyer och pins från distriktet. Det finns även
profilmaterial till utlåning.
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forts. Distriktsmöte 20220524

Distriktsstyrelsen beslutade att det ska bli en Ordförandedag den 3 november.
Distriktsstyrelsen beslutade nästa distriktssstämma ska vara på Höganloft , Hestra
den 19 april 2023.

Kommittéer:
PR- dag den 13 oktober.
Utvärdering av KPR-dagen den 29/5 gav bra betyg.
LPR-kommittén har besökt 9 partier. Rapporten finns hos Maria Jacobsson.

Distrikten ska utse en Digitaliseringsansvarig.
Distriktsstyrelsen beslutade att Britt-Marie Lidström och Maria Jacobsson ska vara
digitaliseringsansvariga.

Kerstin Lundberg, ledamot i SPF:s  distriktsstyrelse.
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