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Information till distrikt, ombud och andra deltagare 
 
Välkommen till SPF Seniorernas förbundskongress den 13-15 juni. Invigning och 
kongressförhandlingar kommer att äga rum i Gevaliasalen, Gävle konserthus. Kongressen 
startar med invigning den 13 juni kl. 14.00. 
 

Kommunikationer 
Till Gävle tar man sig med tåg, buss, bil eller flyg. Från Gävle centralstation är det en kort 
promenad till hotellen, cirka 300 meter. Avståndet mellan hotellet och konserthuset är 
cirka en kilometer, en trevlig promenad på en gågata och det tar 10-15 minuter att gå. 
 

Anmälan 
Anmälan för alla deltagare under kongressen sker i anmälningsformulär via länken:  
www.spfseniorerna.se/anmalankongress  
 
Där ifylls personuppgifter, funktion under kongressen, extranatt samt övriga önskemål 
och behov.  
 
Anmälan till kongressen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 25 april 2017. I 
anmälningsformuläret kan man också anmäla ersättare om det skulle bli aktuellt innan den 
25 april samt ändra sina uppgifter. Efter den 26 april kan akuta ändringar göras genom att 
kontakta Marianne Mähl på förbundskansliet, marianne.mahl@spfseniorerna.se,  
08-692 32 69 eller till Eva-Christine Öhman, eva-christine.ohman@spfseniorerna.se,  
08-692 32 65 
 

Boende 
Enkelrum för alla ombud är bokat för två nätter på Scandic CH och för övriga på Elite 
Grand Hotel, med ankomst tisdag den 13 juni och avresa torsdag 15 juni 2017. Boendet 
ingår i kongressavgiften.  
 
 

Kongresskostnader 
Kongresskostnaden fördelas enligt följande: 
 

• Distrikten betalar resor och uppehälle för sina ombud. 
 

• Förbundet betalar resor och uppehälle för förbundsstyrelsen, revisorer, gäster samt 
för valberedning. 

 

Kongressavgift för ombud 13-15 juni 

• 4 500 kr per ombud – i priset ingår två nätter med enkelrum 13-15 juni, lunch 14-
15 juni, middag 13-14 juni samt förmiddagsfika 14-15 juni och eftermiddagsfika 
alla tre dagarna. 
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• Om du har behov av en extra hotellnatt med ankomst måndag 12 juni eller efter 
kongressens avslutande på avresedagen 15 juni, måste du fylla i detta i 
anmälningsformuläret. Kostnad för en extranatt är 970 kr och adderas 
kongressavgiften vid fakturering till distriktet. 

 
Avgiften faktureras distrikten under maj månad. Logikostnaden har beräknats efter 
kostnaden för enkelrum.  
 

Resekostnader för ombud 
Resekostnadsutjämning tillämpas. Det innebär att distrikten betalar samma resekostnad 
per ombud oavsett från vilket plats ombuden reser. Praktiskt sker resekostnads-
utjämningen på följande sätt: 

• I ett första skede ansvarar distrikten sina inköp av biljetter och betalar verklig 
resekostnad för sina ombud. 
 

• Därefter sänder distrikten in sammanställning över ombudens resekostnader till 
förbundskansliet, inklusive kvitton. Uppställningen ska dessförinnan vara 
underskriven av distriktets revisorer. Sänd in sammanställningen inklusive kvitton 
till förbundskansliet senast den 1 augusti 2017. 
 

• När förbundet erhållit sammanställningen av resekostnaderna från samtliga distrikt 
räknas medelbeloppet fram och efter kongressen sker utbetalning, eller debitering, 
till distrikten för resekostnadsbelopp som understiger, respektive överskrider, 
genomsnittskostnaden för ombudens resekostnader till kongressen. 
 

Program & handlingar 
 

Papperslös kongress  

Förbundskongressen kommer att vara papperslös, vilket innebär att alla handlingar 
tillhandahålls digitalt. Även förhandlingarna, inklusive votering och personval, kommer att 
ske digitalt med hjälp av läsplattor som samtliga ombud får tillgång till på plats under 
kongressen. Samtliga ombud och förbundsstyrelsen får tillgång till handlingar under vecka 
20. Ett preliminärt ramprogram för kongressen bifogas detta informationsutskick. Övriga 
kongresshandlingar kommer att bli tillgängliga digitalt i vecka 20. 
 
 
Tillgång till handlingarna: 

• Senast den 22 maj får ombuden och förbundsstyrelsen tillgång till handlingarna 
(förslag, motioner m.m.) i elektronisk form. Ett brev från förbundet skickas ut 
med personliga inloggningsuppgifter och instruktion om hur ombuden får tillgång 
till e-handlingarna. En användarmanual kommer att bifogas. 
 

• För att få tillgång till e-handlingarna krävs uppkoppling till internet. Inloggning kan 
göras på en dator, en läsplatta eller en smart telefon som har uppkoppling till 
internet. 
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• Alla e-handlingar kan skrivas ut på papper. Be distriktet eller SV om hjälp. 

 
• Ombuden kan göra egna anteckningar i e-handlingarna och spara dessa.  De 

personliga anteckningarna kan inte läsas av någon annan än du själv. Instruktion 
om detta finns i användarmanualen. 

 
• Kongresshandlingar kommer också att läggas ut på SPF Seniorernas webbplats. 

 
Dialogforum 
Den 13 juni på eftermiddagen kommer kongressförhandlingarna att ajourneras och sex 
öppna dialogforum genomföras. Tre parallella forum genomförs åt gången under ledning 
av en samtalsledare och rapportör I forumet finns möjlighet att få svar på sina frågor och 
till ett fördjupat samtal kring kongressens frågor. Ombuden får där vara aktiva och delta i 
diskussion tillsammans med andra ombud och förbundsstyrelsen. Rapportörerna ansvarar 
för att sammanfatta diskussionerna i dialogformen. Ombuden väljer i formuläret vilket 
forum de vill börja med att delta i och har sedan möjlighet att gå runt på fler forum efter 
intresse. Distrikten kan fördela sina ombud på olika dialogforum för att öka sin insyn.  
 
De sex forumen är:  

1. Verksamhetsberättelser och bokslut 
2. Stadgar och organisation 
3. Vård och omsorg  
4. Mål och riktning, budget 
5. Konsumentpolitik, pensioner 
6. Seniorrespekt  

 
 
 
 

Adresser 
Gävle Konserthus, Kungsbäcksvägen 22, Gävle 
Webbplats: www.gavlekonserthus.se  
 

Scandic CH, Nygatan 45, Gävle 
Webbplats: www.scandichotels.se/hotell/sverige/gavle/scandic-ch 
 
Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, Gävle 
Webbplats: www.elite.se/sv  
 
Gasklockorna, Atlasgatan 3, Gävle 
Webbplats: www.gavlekonserthus.se  
 

Läs mer på SPF Seniorernas webbplats! 
Gå in på www.spfseniorerna.se och klicka på kongressbannern. Där finner du 
kontinuerlig information om kongressen (se figur) 
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Program 
Programmet är preliminärt och kan ändras innan eller under kongressen. Vår statsminister Stefan 
Löven och Anna Kinberg Batra, partiledare Moderaterna har tackat ja till att närvara. 
 
Tisdag 13 juni 
 

11.00  Registrering öppen kl.11-14   Gävle konserthus 
    
14.00 Invigning    Gevaliasalen  
 
14.30 Kongressens öppnande   Gevaliasalen 
 
16.00 Förhandlingarna ajourneras 
 
16.00 Kaffe med smörgås 
 
16.30 Dialogforum – omgång 1 

• VB och bokslut 

• Vård och omsorg 
• Stadgar, organisation 

 
17.45 Paus och byte av dialogforum   
  
18.00 Dialogforum – omgång 2 

• Mål och riktning, budget 

• Konsumentpolitik, pensioner 

• Seniorrespekt 
 

19.30             Gästrikeafton    Gävle Konserthus 
 

Onsdag 14 juni 
 

09.00 Förhandlingar    Gevaliasalen 
 
12.00 Lunch    Restaurang 
 
13.00 Förhandlingar     
 
17.00 Förhandlingarna ajourneras 
 
18.50  Bussar avgår till Gasklockorna  
 
19.30  Kongressmiddag    Gasklockorna 
 
 Bussar avgår från Gasklockorna 
 
Torsdag 15 juni 
 

09.00   Förhandlingar     Gevaliasalen 
 
10.00 Anna Kinberg Batra, partiledare Moderaterna 
 
12.00  Lunch    Restaurang  
 
13.00 Förhandlingar      
 
14.30 Högtidligheter 
 
15.15 SLUT 


