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Vår ordförande Viveca Lindqvist hälsade 
alla välkomna och hoppades på ett bra 
möte med många givande diskussioner. 
Innan årsmötesförhandlingarna startade 
fick vi ta del av en mycket intressant och 
lärorik föreläsning.  

 

 
Lördag den 7 maj träffades vi på Western 
Farm i Boden. Årsmötet hölls i City Hall men 
först bjöds vi på kaffe med smörgåsbuffé i 
restaurangen mittemot. Vi var totalt 29 
personer och de lokalföreningar som hade 
valt att inte skickat något ombud, får ju i 
efterhand ta del av de beslut som fattades. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hur undviker du att luras av bedragare? 
Bedrägeribrotten har ökat med 89% och 
många äldre personer drabbas. Vi är alltför 
godtrogna och därför lättlurade. Här fick vi 
goda råd som alla gick ut på att vi bör varai 
mer misstänksamma. Lägg på luren, skydda 
ditt personkonto och bank ID och släpp inte 
in okända personer i bostaden. Anmäl alltid 
misstanke om bedrägeriförsök till polisen. 
 
Dags för frukt godis och lotteri 

 
 
 



 
 

Nu startade årsmötesförhandlingarna 
Christin Eliasson, Vittjärv valdes till 
mötesordförande och Barbro Eriksson 
Gammelstad förde protokoll. 
Verksamhetsberättelsen godtogs, kassören 
visade balans- och resultaträkningen, 
revisorerna gav klartecken och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet. 
 
 Ett viktigt beslut för årsmötet gällde FHFs 
Kongress 2022. Efter en lång diskussion och 
många kreativa lösningar enades mötet om 
att inbjuda övriga länsförbund till en digital 
Kongress 2022, där vår styrelse via fullmakt 
kunde föra lokalföreningarnas talan. 
 
 

 
Valberedningen hade gjort ett gott jobb. Omval av tre ledamöter i styrelsen, Ann-Christin 
Stålnacke, Marie Sundqvist och Karin Öhman. Två revisorer valdes: Agneta Olofsson och 
Britt-Marie Strand. Sammankallande i valberedningen blir Ulla Larsson-Eriksson från 
Norrbyarna. 
 
Så dags för föreningsangelägenheter.  
Vi gratulerade jubilerande föreningar – Gammelstad 50 år och Svartbjörnsbyn 75 år. 
Medlemsvärvartävlingen vanns av Ängesbyn med 5 nya medlemmar och på delad andra 
plats kom Gammelstad och Svartbjörnsbyn med vardera 4 nya medlemmar. 

 
Årets höstupptakt blir i september. 
Föreläsningstema: Våld i nära relationer, med fokus 
på äldre kvinnor. Andra frågor om hur vi blir bättre 
på att skaffa nya medlemmar. Vi efterlyser nya 
idéer och gamla beprövade metoder.  
 
Nästa länsårsmöte. Dags att lämna Luleå – Boden 
för ett besök i Tornedalen. Gemensam bussresa? 
 
Mötet avslutades i positiv anda med förhoppningar 
om en nystart för länsförbundet 
till hösten. Men först fick vi 
njuta av digert kaffebord 
med en mängd ”nyttigheter” 
 
 
 

 

 


