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Årsmötet är avklarat
Årsmötet hölls i Bollsta Folkets hus i år. Det är Kramfors Samorganisation som står värd i år
och därför var det också kommunalrådet Jan Sahlén som hälsade välkommen med en
personlig betraktelse över kommunerna i Ångermanland och framför allt Kramfors. Malte
Norberg, samorganisationens ordförande, hälsade välkommen med några rader av Birger
Norman och Ytterlännäs musikelever underhöll med ett knippe välkända låtar. I år var det
Ulla Holmberg som kom från riksorganisationen och hon lyfte bland annat fram det
påverkansarbete kring de låga pensionerna som riks kommer att bedriva under valåret, men
också Gysinge Folkhögskola och den stundande kongressen.
Malte Norberg satt ordförande för mötet med Kjell Bostedt vid sin sida och de lotsade
församlingen med lättsam hand genom mötet. Kassören PG Forslund avgick, liksom
sekreteraren Bengt Nilsson. Nya på posterna är Evy-Marie Lind som kassör och Nina
Moberg som sekreterare. Ny studieorganisatör är Britta Håkans som också är distriktets
friskvårdsansvariga. Två tidigare styrelsemedlemmar återkom på ersättarplats, Väinö
Lundmark och Lisa Karlsson. En helt ny ledamot valdes också in som ersättare, Dick Gidlöf.
Vid årsmötet valdes även ny ersättare i LPR sedan Sture Johansson flyttat från
Ångermanland. Ny ledamot blev Malte Norberg. Val förrättades även om deltagare vid
kongressen. Det blev PG Forslund, Britta Håkans, Malte Norberg, Bengt Nilsson Härnösand
och Bengt Nilsson Sollefteå. Två ersättare: Mats Östman och Kenth Byström

Försäkringsansvarig och Valgeneral
Vid årets första styrelsemöte den 28 februari deltog distriktets Försäkringsansvarige Väinö
Lundmark. Han berättade att situationen för honom i den rollen har varit svår eftersom det
inte kommit någon information från riks. Patrik Säker är ansvarig sedan Roine Hangvar
slutade, men det har inte nått ut till de distriktsansvariga.
Väinö Lundmark har kommit tillbaka till distriktsstyrelsen vid årsmötet och är den som
axlar ansvaret för valaktiviteterna i distriktet. Det är därför till honom ni vänder er i
föreningarna om det finns frågor kring valmaterial från riks och eventuella aktiviteter.
Aktiviteter som distriktet kommer att genomföra beslutas vid styrelsemötet i april. Väinö når
ni på telefon 070-237 37 51, eller e-post: vaino.lundmark@gmail.com

Ekonomi
Vid årets slut kunde konstateras att kostnaderna varit högre än vad som beräknats i budget.
Förklaringarna till det är flera. Flytten från Kramfors till Örnsköldsvik medförde både
dubbla hyror och dubbla kostnader för kanslist. Det har också visat sig att stödet från
Arbetsförmedlingen för kanslisten har minskat. Detta tillsammans med minskat
landstingsbidrag p.g.a. ny beräkningsgrund för medlemmar samt återbetalning från tidigare

år och lägre medlemsintäkter gör att det ekonomiska läget försämrats. Därför beslutade
styrelsen vid sitt möte i slutet av februari att gå fram med en reviderad budget som bland
annat innebar att arvoden till förtroendevalda ledamöter sänktes, att några utbildningar
strukits och att det istället arrangeras en Framtidskonferens som bl. a berör friskvård och
medlemsvärvning. De avgifter distriktet tidigare betalat in till ABF och Gysinge kommer
hädanefter att betalas in av föreningarna själva. Med det beslutet följer Ångermanland den
modell som de flesta av landets distrikt använder. Vidare genomförs planeringsdagen i
slutet av maj på ett billigare sätt än vad som först var fallet.

Regiondirektör Hans Wiklund som bland annat
påminde om att regionen har 7000 anställda och omsätter 9 miljarder varje år.

Aktiviteter
Under årets första månader har utbildningar i Hjördis, hemsidor,
information/kommunikation och ”det goda värdskapet” genomförts. Det har också
genomförts en dag kring en av våra viktiga intressepolitiska frågor – vård och omsorg. På
plats i Bollsta den 28 mars var både den nya landstingsdirektören Hans Wiklund och
sakkunnig vid PRO riks, Anna Werkelin Ahlin. Det handlade också en del om LPR och KPR.
Sammantaget blev det en informativ och intressant dag som hade lockat 36 deltagare. Den
planerade dagen om hur vi tar emot invandrare har utgått. Därför är det en kassörsträff som
närmast står för dörren. Den infaller den 25 april. Den 2 maj väntar Veteranvetarna och den
16 maj handlar det om Äldre i trafiken.
Redan nu kan det också vara på sin plats att puffa för nästa inslag kring intressepolitik. Den
26 september kommer Pensionsmyndigheten till Härnösand för att informera om
bostadstillägget. Samma dag på eftermiddagen kommer Mats Wingborg för en inspirerande

föreläsning. Det är med andra ord laddat för en heldag i slutet av september som vi hoppas
att så många som möjligt tar chansen att delta i. Medelpad är också inviterade att delta.

IT-grupp
Frågor kring IT får allt större plats i verksamheten och för att göra verklighet av
ambitionerna att minska den digitala klyftan finns numera en IT-grupp som äger frågorna i
distriktet. Ansvarig för gruppen är IT-ansvarige P G Forslund, vidare ingår Bengt Nilsson,
Ingvar Hörnsten, Kenth Hörnsten och Gunnar Lind i gruppen. Webbredaktör är kanslisten
Ulla Sedin.

LPR är nu RPR
Lanstinget är numera region vilket bland innebär att en del av de uppgifter som tidigare låg
på länsstyrelsens bord numera hanteras av regionstyrelsen. Som en naturlig följd av
förändringen heter numer Länspensionärsrådet, Regionpensionärsrådet, RPR. Det innebär
inte några förändringar vad gäller innehåll i arbetet. Regionens representanter möter
pensionärsorganisationerna vid regelbundet återkommande träffar. Vid det senaste mötet
fick de bland annat veta att Strokefallen minskat i länet medan däremot vården av
multisjuka fungerar dåligt. Under 2017 genomfördes 27 000 knä- och höftledsoperationer.
Vidare har representanterna fått ge synpunkter och lämna önskemål kring hur
Vård/Hälsocentralerna ska utvecklas.

Årets PRO Ångermanlänning
Det har åter blivit dags att börja fundera över vem som i år ska få motta utmärkelsen Årets
PRO Ångermanlänning. Skriv några rader om den ni vill föreslå och sänd förslag in till
kansliet pro-ds@angermanland.pro.se senast den 1 augusti.

Förslag på utbildningar
Hör gärna av er om önskemål kring utbildningar och aktiviteter innan distriktet håller
planeringsdag den 11 juni. Vi har noterat att intresset av att delta på sina håll varit svagt,
framför allt gäller det föreningarna i Örnsköldsvik. Vi förlägger det mesta i Bollstabruks
Folkets hus eftersom det ligger tämligen mitt i distriktet och därför framstår som den mest
rimliga mötesplatsen.

Möteslokal i kansliet
Vill till sist påminna om möjligheten att hålla möten och sammankomster i kansliet på
Nygatan. Det kostar 200 kronor/tillfälle och kan bokas hos Ulla. Lokalen är bra utrustad med
teknik och ett rymligt konferensbord. Välutrustat kök finns det också.
Nu njuter vi takdropp och andra vårtecken!
Ann-Sofie

