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Kanske undrar du hur vi arbetar inom distriktsstyrelsen 
och på kansliet? 
 
I årsstämmohandlingarna 2020 hittar du verksamhetsplanen för 
2020 och i den står att läsa om både värdegrund, SPF 
Seniorernas ändamål enligt gällande stadgar och distriktets 
långsiktiga mål. 
Där finns också ett avsnitt om vilka prioriteringar styrelsen skulle 
göra under detta år. Så kom Corona in i bilden och årsstämman 
fick skjutas upp och ägde till sist rum den 25 augusti, digitalt.  
Kongressen 2017 fastställde dokumenten Mål och Riktning som 
inriktning för SPF Seniorernas arbete 2018 - 2020. Fyra 
målområden som gäller för både förening, distrikt och förbund. 
Dessa områden är grunden för vår arbetsfördelning inom 
styrelsen och ledamöterna fördelar sig enligt följande: 
 
Fler och engagerade medlemmar 
Monia Sturén. Birgitta Hagström, Lennart Eriksson, Shahla Safari 
(resor) och Diana Thoor-Kalén (programdag och Odd-
fellowmingel) 
  
En stark röst för seniorerna 
Lena Hedquist, Ritva Elg, Ewa Kardell, Eva Öhbom Ekdahl och 
Susanna Jakobsson 
  
Öka vår synlighet 
Maris Sedlenieks, Eva Öhbom Ekdahl, Anders Björendahl och 
Diana Thoor-Kalén 
  
En organisation i tiden 
Margareta Sutton, Lena Hedquist, Anders Björendahl och Shahla 
Safari 
 
Förutom dessa fyra grupper finns en redaktionsgrupp som består 
av Maris Sedlenieks, Ritva Elg och Diana Thoor-Kalén 
Som alla förstår har coronapandemin lagt hinder för de flesta 
aktiviteter under det här året och kommer så förbli året ut. Nedan 
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följer en sammanfattning av vad styrelsen kom fram till på sina 
planeringsdagar i början av september. 
(För övrigt hänvisar vi till vad som står i årsstämmohandlingarna 
om vad som hade planerats för året om Coronaviruset inte dykt 
upp). 
 
I gruppen Fler och engagerade medlemmar planeras att 
erbjuda intressanta föreläsningar som ges digitalt.  
 
I gruppen En stark röst för seniorerna finns ett stort antal frågor 
att arbeta med, med tanke på vad som framkommit under 
coronaperioden, om hur äldre har behandlats.  
En enkät har redan gått ut till alla som sitter i KPR och SPR för att 
ta reda på hur dessa råd har fungerat i kommunerna. En viktig 
fråga är hur samverkan skett mellan region och kommun.  
Syftet är att ordna digitala möten för ledamöterna som stöd i det 
fortsatta arbetet.  
 
I gruppen Öka vår synlighet ingår bland annat att delta i mässor 
och Seniordagen men inget av detta är möjligt i år.  
 
En NY DISTRIKTSBROSCHYR finns att hämta i vår nya lokal på 
Sveavägen 88! 
 
I gruppen En organisation i tiden är frågor om utbildning av 
funktionärer viktiga i samarbete med Vuxenskolan. Hur vi ska 
kunna ordna ordförandekonferenser digitalt för erfarenhetsutbyte 
och diskussioner är en fråga som är under behandling. I vårt 
uppdrag ligger också att ge stöd till föreningarna i arbetet att 
motverka ofrivillig ensamhet. Goda exempel och en 
inspirationsföreläsning kan vara en väg att gå. 
 
Kansliet har också en arbetsfördelning som ser ut så här. 
Förutom nedan redovisade arbetsområden ingår också var och 
en i arbetsgrupperna enligt ovan. 
 
Shahla Safari   
Digitala utbildningar, i första hand funktionärsutbildningar 
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Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och arbetsordning, 
ekonomi, fakturor och Avtal 
       
Diana Thoor-Kalén 
Digitala distriktbladet, Facebook, presskontakt och kontakter med 
utomstående. Så småningom hemsida och intranätet. 
       
Susanna Jakobsson 
Enkäter och sammanställning av rapporter. Inbjudningar och 
administration av anmälningar. 
                           
Så här kommer vi att arbeta under hösten och har en förhoppning 
om att det kan se annorlunda ut till våren. Har du frågor eller 
förslag och idéer så hör gärna av dig till någon i styrelsen! 
 
Ann Hedberg Balkå   Lena Hedquist 
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