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  Anteckingar regionalt samråd     

                                                  Region FAS Nord 

 

Datum: Fredagen den 12 oktober 2018.          Plats: Rex Bar och Grill Rådhustorget i Umeå. 

 

Tidsplan:  11.30 Start med lunch. Därefter förhandlingar med avbrott för emkaffe ca 14.30. 

 

Inledning: 

Christina Evertz öppnade mötet och gav Dennis Kvist, Luleå som är värdförening, ordet. Han 

hälsar välkommen och presenterar Luleå Aktiva Seniorers innehåll och delar ut medlemsblad. 

 

Christina Evertz ger en kort bakgrund till tidigare föreningsstämmans möte, där dåvarande 

ordförande avled. Christna Evertz utsågs vid stämman den 31 augusti 2018 till ny ordförande. 

 

Programpunkter:  

 
1.  Förbundsstyrelsens uppdrag och mål 

Kommentarer till punkterna: 

1. Årliga samråd med föreningarna: Detta görs. 

2. Ordförandekonferenser vartannat år: Detta görs. 

3. Hemsidan har haft problem. Hur ska vi jobba med hemsidan? Detta arbete behöver 

prioriteras. Kaj Svartström har ställt upp och kommer att hålla utbildning, dock ej före jul. 

JOOMLA prioirteras. Det är bra om alla jobbar med det.  

4. Ersättare till Kaj Svartström behövs. Eventuellt en i varje region. Vid nästa styrelsemöte 

ska detta prioriteras.  

5. Vilken hjälp och stöd behövs? Det kommer att skickas ut en enkät då behovet av olika 

rutiner behöver inventeras. 

6. Medborgarskolan har tagit fram ett utbildningsmaterial för föreningarnas funktionärer som 

är omfattande. 

7. En folder är bra som presentation. Det är även bra att annonsera i lokaltidningarna, där det 

också kan framgå att icke pensionerer också är välkomna. Brev skickas till de som ej har 

tillgång till dator. 

8. Hänvisa till Folksam som har kunskapen om olycksfallsföräkringar.  

9. Flera vilande föreningarn för tillfället. En önskan är att de meddelar i tid så det blir möjligt 

att ge stöd. Det är svårt att få folk till styrelser. Hur ska vi möta det problemet?  

Förslag 1 – en annan benämning på posterna. Förslag 2 – vaska hos bekanta,  

Förslag 3 – ny ordförande får ”prya” med den som slutar. 

10. Knepigt, hur ska vi lyckas med det? Kanske kan städer som ligger nära varandra vara 

tillsammans. – Behöver känna någon, vem ringa? Bjuda in?  

11. Se hemsida. Förbundet skänker 1 000 kr till de lokala föreningarn för välgörande ändamål 

vid tillexempel 10-års jubileum. Styrelsen bestämmer själva ändamålet. Förbundet firar 30 

år i år. 

12. Finns en bank men ingenting i den. Förslag – göra om till region istället. 

13. Stjäla idéer om studiebesök från varandra. 

14. Svårt att ta sig till FAS-golfen. Inte många kommer. Dennis Kvist framför att det är 

önskvärt att det ska vara lättare att ta sig till årsstämman. 

15. Redovisa inkomster, utgifter, budet och bokslut: Det görs. 

16. Föra medlemsregister över alla föreningar: Det görs. 
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2.  Dataskyddsförordningen GDPR. Vad har föreningarna gjort för att sprida kunskap 

om förordningen? 

Medlemmar får information muntligt eller skriftligt. Om man kan identifiera personen på 

foto/bilder ska medgivande finnas. Detta är mycket viktigt! Alla ska lämna samtycke. 

Förslag: förbundet går ut med förslag/underlag till medgivande. Se hemsidan för mera 

information. 

 

3. Föreningarnas hemsidor 

Punkten inleds med frågan vem som tar över ansvaret för hemsidan och en diskkussion förs. 

Förbundet har backup på alla poster då det är viktigt om något händer ansvarig. Christina 

pratar med Kaj. Frågan ställs hur ofta man går in på förbundets hemsida, ibland blir svaret. 

 

4. Frågor från föreningarna  

Örnsköldsvik: har bland annat live operacirkel. Kan söka busstödsbidrag från arrangörslyftet i 

Västernorrlands län. Det är Rolft som kontaktas vid bidragsfrågor. Biblioteket hjälper till med 

digitalsalong. Samarbetar också med biblioteket om författande. Kostnaden delas mellan 

bibliotek och förening. 

 

Luleå: får hjälp av Telia vid tekniska frågor avseende telefon och dator.  

 

Kramfors: föredrag, underhållning varvas. Egen klassiker, skidåkning, löpning, stavgång, 

simning mot betalning. Fröslag att utmana andra föreningar. 

 

Skellefteå: blandat innehåll, 317 medlemmar, håller till i kyrkans lokaler vilket är dyrt. De 

kämpar med ekonomin. Ny webbmaster är på gång. Positivt med kurs som kommer. Program 

1 gång/r innebär mindre kostnad. Annonser i lokaltidningen är effektivt. 

 

Umeå: har 700 medlemmar. De har sina möten i Vasa kyrkan. Kostnaden är 2 500 kr/gång, då 

ingår kaffe och perosnal. Olika teman, föredrag, musik, utflykter, studiebesök, operabesök, 

kortare resor. De har även ett tema: skriv dina minnen. 

 

5. Aktuellt från förbundet 

Finns 46 st föreningar idag. Ca 22 000 st medlemmar. Allingsås – där blir nästa 

föreningsstämma. Utbildning, webb, JOLMA. Samarbete med medborgarskolan gör många, 

dock ej alla. Vad kan utvecklas? Avtal, utbildningspaket, få hjälp med vad som behövs. 

Förbundet firar 30 år. Skänker 1 000 kr till föreningar vid jubileum, kontakta 

förbundskassören. 

 

Christina tackar för ett trevligt möte och uppmanar alla att höra av sig. 

 

 

 

 

Vid tangentbordet 

Irene Granström, Luleå 
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Närvaro: 

Irene Granström Luleå 

Sylvia Stenberg Lundqvist Kramfors 

Ralf Lundqvist Kramfors 

Gösta Näslund Örnsköldsvik 

Monika Näslund Örnsköldsvik 

Rolf Eriksson Örnsköldsvik 

Monika Lindqvist Skellefteå 

Gunda Johansson Skellefteå 

Marjaretha Lundquist Umeå 

Willy Brännström Umeå 

Dennis Kvist Luleå 

Gösta Gustavsson Örnsköldsvik 

Christina Edvertz Förbundet 

 

 

 

 


