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SPF Seniorerno Uppsalo lön

Styrelsen hor haft följande sammonsättning under verksomhetsåret
Ordföronde
V.ordföronde
Kossör

Sekreterare
Ledamöter

AU

Revisorer

Ersöttore

Volberedning:

Hons-Ivor Byberg
Bo Wahlström
lvlaj Lis Askebro
Bo Wohlström
Sfen Arnekrans
Bertil Brifors
Lsrs O. Ericsson
Gunnel trögore
Göran Pilström

Ulf Broän
Leif Hallström

Korl Gunnor Örenius Gottsundo
Hons-fvor Byberg sommonkallonde

Moj Lis Askebro
Bo Wohlström
Karl-Gunnar Örenius

Sven-Olov Lorsson Luthogen
Eli Chiverton Luthogen
Rose-ÅÅorie Fältäs Uppsolo City

trernet
485 Björken
Knivstaorten
485 Björken
Knivstqorten
Håbo

Luthogen
Uppsolo City
Hovsörnen

Uppsolo-Knivsto ordföronde
Uppsolo-Knivsto

Birgitto Lorsson Nordupplond
Klas Tufvesson Norduppland
Ve ! lo Roo(t.o. m .zAD -08 -2 1 )Enköp i ng- Håbo- H eby

Medlemmor och föreninqor: Den l jonuori 2Ot9 hode distriktet 9 ?87 medlemmor
och den 1 januori 2O2O vor ontolet 9 186 medlemmor. fnom distriktet fonns under
året 32 föreningor. f distriktet sker lokalt samorbete i tre somräd: Nordupplond
8 föreningar, Uppsalo-KnivstatT föreningor och Enköping-Häbo-Heby7 föreningar.
Somräden avgil egno verksamhetsbaröttelser.



Ärsstömmon 2019 hcills den 2-3 opril ombord på Viking Line m/s Cinderellq.
Distriktsordföronde Hsns-fvor Byberg öppnode årsstömmon. Distriktsstyrelsen,
64 vqlda ombud f rån 26 ov distriktets 32 f öreningar, valberedning, revisorer och
övrigamedlemmor i SPF Seniorerno Uppsola lön, samt göster, hälsades ocksä vormt
välkomno. Porentotion hcills över de medlemmor som e1löngre finns med oss.
fnformotion från förbundet govs ov SPF Seniorernos förbundsstyrelseledomot
Monico Ulfhielm.
Distriktsstyrelsen hor under året hoft 12 protokollfcirdo sommanträden. Vid desso
styrelsesommonträden hor somrädens ordförqnden hqft möjlighet ott delto med
närvoro- förslogs-och yttronderätt. Ledomöter från volberedningen hor vorit
nörvoronde vid de f lesto styrelsesommontrödeno. Distriktsstyrelsens AU hor hoft
11 sommonträden. Under året f lyttode distriktets konsli till nyo och ändomålsenligo
lokoler i Librobäck, Uppsolo.

Distriktsstyrelsens övrigo oktiviteter Deltogare

DO-konfe?ens,7-distrikt Uppsolo 29/3 H-f B, fRH, gW , K-Gö,
Stockholm t8/10 BW

Förbundets 80 års jubileum Göteborg 2/9 H-fB, ,l^LA
DO-konferens, Förbundet Stockholm 24-25/4 H-IB

Göteborg 3/9 H-IB
Distriktets 40 ärs jubileum, Uppsolo 12/rc Distriktsstyrelsen
Somspel Upplond Ärsmöte Uppsolo 15/tO H-TB, GP

Regionol utvecklingsstrotegi Uppsolo 1619 BW
Uppsalo 6/LZ BW

Länsstyrelsen, digitolo bet.tjönster Uppsolo 22/3 BW, H-IB
Uppsolo 10/5 BW, MLA
Uppsolo 18/9 BW, MLA
Uppsolo 1L/t0 BW, MLA
Uppsala 6/1? MLA

Förbundet, Distriktskossörsutbildning Stockholm 3/10 MLA

SPF Seniorerno Uppsolo löns kommittäer:
Studiekommittän
Äsq Öman Enköping- Heby-Håbo
Bertil Alm Nordupplond
Christino Wessmon Uppsolo-Knivsto
Birgitto Moell D-konsliet (t.o.m. 2Ot9-O6-30)
Hons-fvor Byberg D-styrelsen

Morknodsf öri nqskommittän och 60+mässon

Lqrs o. Ericsson
Anniko Kruukko
Olle Attling
Gunnel Jägore
Tord Eriksson

D-styrelsen
Nordupplond
Enköping-Heby-Håbo
D-styrelsen
Uppsolo-Knivstq



Friskvårdskommittän
Britto Fagerberg
Birgitto Ekedohl
Kenneth Eriksson
Göran Pilström

Resekommittän
Torbjörn From
Sven Östberg
Bengt Porkstom
Bo Wohlström

Trqf ikontkommittän
Per Bylund

Olle Ekedohl
Kjell-Åke Mognusson

Bertil Brifors

Pensionärspolitisko kommittän (PPK)

Margareta Porkstsm
Borbro Lindguist
Sven-Olov Lorsson
Sten Arnekrons

Hemsidon för Uppsolo län

Korl-6unnor Örenius

I I -frogor
Bertil Brifors

Medlemsregistret
Korl-6unnor Örenius

Lökemedelsf råoor
Morgoretq Porkstam

Reqionens pensionärsråd
Margareto Porkstom
Borbro Lindkvist
Anne-Morie- Wimmerstedt(ers)
fngrid Andersson(ers)

Uppsolo - Knivsfq
Nordupplond
Enköping-Heby-Häbo
D-styrelsen

Enobygden-Heby-Håbo
Nordupplond
Uppsolo-Knivsto
D-styrelsen

Enköping-Heby-Håbo(ovgått under perioden)
Nordupplond
Uppsolo-Knivsto
D-styrelsen

Uppsolo-Knivsto
Nordupplond
Uppsolo-Knivsto

D-styrelsen

D-styrelsen

D-styrelsen

D-styrelsen

485 Björken

Uppsolo-Knivsto
Nordupplond
Uppsalo-Knivstq
Enköping-Heby-Håbo

Styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolqn Uppsolq län

För SPF Seniorerno Uppsolo lön ordinorie ledomot: Gunnel Jägore.



SPF Seniorerno Uppsolo län, kommittäer verksomhet
Studiekommittän
Hons-fvor Byberg (distriktsstyrelsen) VL
Studiekommittäns uppdrog ör ott i somräd med övrigo kommittäer och
distrikfsstyrelsen onordno/föreslä kurser/konferenser till funktionärer i ollo
distriktets 32 föreningor. Detts sker i somorbete med Studieförbundet
Vuxenskolon (SV), i år liksom föregäende är genom odjungering ov Suson Gallone
SV. Kommittän hor under året hoft 6 möten för sqmmonställning crv progrommen
för vär- och höstterminerna.
Kur ser / konf er enser 2Ot9 Antol (deltogore)
Ordförondemöte

Surfplotto
Hemsido

Fun kti onärsutb i I dni ng

Pensionärspolitik

Mqrknodsförin9

Lökemedel

Friskvård

Medlemsreg. (MiRioM)

Trof ikontutbildning

Resor

Studieombud
fntegrotion
Syn och Hörsel
Hjärnkoll

fnformqtion och somräd
fnformotion och somräd

Hond ledorkurs, grunder
Fortsättningskurs
6rundkurs
6rundkurs
6rundkurs
Nyo förtroendevoldo
S,qmverkon pri mörvård- kommun

Bostod för äldre
Mor knod s f öring / r ekryt ering
"Medlemsresqn"
Studiebesök APOTEA
fnformotionsdag
Träning och ovslappning
Att follo rött
6omlo onvöndore

Nyo onvöndore
Trof i konsvorigo, utb i ldni ng

Cykeln itrofiken
Kanferens
Terminsupptokt
Studiebesök Moskän mm

Hur löser jog vordogen

Kvolif icering
Kvolif icering
Semif inol

Finol

24 jan
t6 sep

27 feb
07 mors
04 opril
23 moj
L7 okt
15 mors
19 mors
06 nov

20 mors
15 nov

20 mqrs
28 okt
26 mars
14 okt
2t mors
09 opril
29 moj
24 sep

24 okt
03 okt
04 nov

13 nov

06feb
07 feb
?7 feb
06 mors

32
27
9

9

9
4
3

18

33

8

2L

26

36
20
24
30
L4

6

15

13

23

13

LI

15

42
4L

48
38



Antol deltogore totolt 2Ot9 i kurser/konferenser 419 (+169 i Hjärnkoll)

2Ot4 = 283 deltagare
2Ot5 = 356 deltagare
2OL6 = 341deltogare
2017= 44t + 150 Hjärnkoll
?0t8= 432 + 172 Hjörnkoll
2At9= 419 + 169 Hjärnkoll
By feb 2OL9

Morknodsf öringskommittän och 60+mösson

Gunnel J ägare (distrikts styr elsen) VL

Kommittän hor hoft 6 möten under ärat. lÅqrknodskommittän bytte nomn den 12

opril 2019 på distriktets konstituerond e styrelsemöte till Morknodsförings-
kommittän.
Kommittän onsvorode f ör 60-plusmässon den 27-28 mors på f f U Arena i Uppsolo.

Besöksontolet pä mösson vor litet över 70A0. SPF Seniorerno fick mängo besök
också någro nyo medlemmor. Mångo föreningor deltog i bemonningen ov vår
monter.
Vi hode en utbildningsdog den ?O mors där vi redovisode f örzningornos svor pä vär
enkät och där vi även tog upp grupporbetet från utbildningsdogen hösten ?018.
Vidore hqde vi en utbildningsdag om Medlemsreson den 15 november dör Veronicq
Sjölin från förbundet informerode om Medlemsreson på f.m. och stod för
grupporbetet på e.m. Det blev en mycket lyckod dog. Utvörderingen skickodes ut
till somtligo ordföronde och sekreterare i f öreningorno.
Verksomhetsledaren har även besökt Södro Sområdet 2 gånger under året.
GJ jan 202O

Friskvärdskommittän
Göran Pi lström (d istri ktsstyrelsen) VL

Kommittån hor under året hoft 7 möten.
Kommittän onordnode en friskvärdsdog under våren med speciell inriktning pä

Senior Power och ott träno sörskilt snqbbq muskelfibrer för öldre. Nästo punkt på

progrommet vor Yogo. Deltogorno fick provo pä ondnings-och ovsloppningsövningor.
Noturskyddsföreningenberöttode om möjligheter till vondringsupplevelser.T
börjon ov hösten inbjöd kommittän till en kick-off för Sociolstyrelsens komponj

mot follolyckor. Den fick ställos in p.g.o. för få onmcilningor. Senore på hosten höll
kommittän en friskvårdsdog där Livsmedelsverket informerode om de nyo

riktlinjerno för kosträden till äldre som regeringen initierot. Att follo rätt är
viktigt för äldre för att undviko skqdor. Judoforbundet informersde och lät oss

provo på rätt follteknik. Vi blev öven erbjudno ott deltogo i en forskningsstudieför
detta. Flera ov kursdeltogorna anmälde sig och deltar nu i studien. Kommittön har
också gjort ett besök på Uppsolo stodsteater f ör informotion om kommonde

föreställningor och möjligo biljettrqbotter.
En oktivitet som intresseror hor vorit frägesportstövlingen Hjärnkoll. Till
distriktstävlingen 20t9 vor 19 log onmölda. Efter utslogstcivlingor och semif inol i



Uppsolo återstod 6lag till finolen, dör ett lag frän SPF Seniorerno Norundo blev
distriktsmöstore. Loget frän Norundo deltog öven i SPF Seniorernos
Ri ksmästers kop och erövrode dör en hedersom p loceri ng. A ktiv it et en med
Hjärnkoll hor inspirerat flera lokolo föreningar ott orrongero tävlingor i

frågesport på hemorten. Friskvårdskommittän hor vid behov bistätt med frågor
till dessa.

Kommittän hor sqmmanstöllt en kalender med oktivileter för Friskvård under
2Ot9. Under året hqr flero föreningor villigt ställt upp och hjölpt oss orrqngero
distriktsmästerskop i boule, bowling och bridge. En förutsöttning för ott desso
tcivlingor skqll kunno hällos ör qtt vi får denno storo hjälp. Distriktet hor
publicarot resultotlistor frän genomfördo tövlingor pä sin hemsido.
Ledomöter i kommittän hor vid möten i sområd och föreningor deltogit och
informerot om sin verksamhet. Kommittån hor vid behov bistått föreningorno i

oliko frågor.
GP feb ?A20

Pensionörspol itisko kommittän (PPK)

Sten Arnekrons (distriktsstyrelsen) VL
Under verksomhetsäret hor kommittän hoft 6 möten.

Under verksamhetsåret 2019 hor tvä PPK-dogor arrsngercts. Den försto ögde rum
i mors och vor en utbildningsdag om Somverkon mellqn primärvård och kommun i

försto hond till stöd för KPR- och RPR-ledomöter. Ansvoriga från Uppsolo och
Tierps kommun informerode om nyo samorbetsformer. f utbildningen deltog 33
personer.

I november onordnode PPK en dog under rubriken Boende för öldre, till vilken
endost tZ deltagare onmälde sig. Anders Bergsten från förbundet presenterade
SPF Seniorernos Bostodspo lftiskq progrom. SPF Seniorerno Knivstoorten
informerode om ett projekt för ott byggo ett boendeför öldre utan
biständsbehov. Tierps kommun informerode hur mon för närvorondelöser
äldreboendet. f Uppsolo kommun är det UPS som orbetor med frägor som innebär
kontokt mellon organisotionerno och kommunen bl. o. viq KPR. Fler intressenter bör
delto som t.ex. kommunpolitiker, bonker, byggbolog m.m.

sA feb 2O2O

Resekommittän
Bo Wohlström (distriktsstyrelsen) VL
Resekommittön hqr under året hqft fem möten.
Föreningornq hor uttryckt önskemål om qtt distriktet skulle to en oktiv roll i ott
onordno resor, bl.o. för ott stödjo smä föreningor med få egna deltagare somt ott
bistå föreningar som behöver fler deltagare till ea rzso,genom cnnonsering på

hemsidon. f september ordnode kommittän en reso för föreningar i Sområdet
Uppsolo-Knivsta. Reson gick till Lqxön och Drogon Gate och scmlode 39 deltagore.
Kommittån hor också genom onnonsering på distriktets hemsido stött enförening
som behövdeytterligare resenörer till en Spo-reso. Föreningen f ick sommonlogt tL



onmälningor från ondro föreningor,bäde i Upplond och i ett foll Dolorno, vilket
innebor ott reson blev ov.

Kommittän onordnode i oktober enresekonferens med ?esearrongörer som
somlode 23 deltagore. Vid konf erensen framfördes åter önskemål om ott
distriktet skulle spelo en oktiv roll som initiotivtogore till resor. Som svor hor
distriktet tillsammsns med Reseskaporno inbjudit till en resa till Albqnien i

september 2O2O. Hittills hor 20 pe?soner onmält intresse. Resekommittän hor
deltogit i ploneringen qv en oktivitetsresq under opril 2020 tillsommons med

f riskvårdskommiftän.
Föreningornas resande
Kommittän hor skickot ut en förfrågon til! föreningorno om deros resonde under
2019. Sommonlogt t6 föreningor hor svorst. De hor företogit 103 resor med
sommonlogt 3242 deltogonde. De flesta resorno har varit endogsresor med buss,
men endogs?esor med båt hor också förekommit. Visso föreningar hor ordnot egno

?esor med buss eller ordnot somåkning. Mångo resor är ov kulturell ort, dvs. mälet
är en förestöllning på teoter eller opera, eller besök pä ett konstmuseum. Även
löngre resor utomlonds förekommer,t.ex. till Helsingfors, Pärnu, Jotunheimen,
Albonien m.m.

Viking Line rapporterar ott under 2019 har tre föreningar somt distriktet gjort
sammonlogt tl ?eso? under det gällonde ovtolet med totolt 370 deltoga?e.
BW feb 2O2O

Trof ikontkommittän
Berfil Brifors (distrikfsstyrelsen) VL

Kommittän hor hoft tre möten somt onordnqt två utbildningor, en tillsqmmsns med
NTF under juni somt en egen utbildning om Cykeln i trofiken med 13 deltagare
under hösten med Kjell-Äke Mognusson som uppskottqd förelösore.
BB leb ?O2O

Syn och hör:selfråqor
Sf en Arnekrans (d istri ktsstyrelsen), onsvorig
Syn och hörselansvorig bjöd in föreningarnq till en Syn o Hörseldog i november
2019, dä 15 personer deltog. Temqt för utbildningsdagen vqr Hur löser jag
vardagen som syn och hörselskqdod. Vi fick bro informstion om örots uppbyggnad,
vod som kon höndo med syn och hörsel över tid somt vod det finns för hjälpmedel
för ott möjliggöro vardogen pä ett bättre sätt. Det finns ett behov ott orbeta
med denno frägo ytterligore och förtydligo hur eventuello syn och hörselombud ute
pä föreningornq kon stödjo medlemmarno.
Arbetet är viktigt för såväl vära medlemmor som har eller kommer ott drobbos ov

syn- eller hörselproblem, men öven för qnhörigo som har behov ov att kunno både
förstä och voro behjälpligo när behovet uppstär.
5A feb ?O2O



Läkemedelsf rägor
Lisbeth Ekmon (distriktsstyrelsen) VL t.o.m. ?OL9-O4-O?

Morgoreto Porkstom fr.o.m. september 2QL9

Under äret hor föreningarnos läkemedelsombud inbjudits i somarbete med
Studieförbundet Vuxenskolon vid två tillfällen,20 mqrs och 28 oktober.
20 mqrs: Studiebesök på e-hondelsopoteket Apoteo, Morgongåvo. fntressant
studiebesök med guidning qv personol pä Apotea, som berättode hur Apotea
stqrtodes upp i en liten skqlq men nu hor utvecklots till ett stort e-hondelsföretog
med spännonde logistik och kortq leveronstider. Från börjon vor lokolen på 2000
kvodrotmeter ach hor nu utökots till 38 000 kvqdratmeter. Vi fick informotion om

hur ett recept behondlos f rån kund ens e-beställning till utskick, med 2 dagors
leverqnstid. Co 500 onställdo personer. Apoteq omsätter nösfan 2 miljorder kr per
år. Besöket avslutqdes med lunch i personolmotsolen.

28 oktober: fnformotionsdog for lakemedelsombud i Drokensalen. Thony Björk,
leg. apotekore och sokkunnig i Iäkemedels-frägor inom SPF Senio?erna, inledde
dogen med ett föredrag med rubriken" Lökemedel och Seniorer". Dörefter
informerode Christina G. Mörk, ollmänlcikare/gerialriker, om en del nyheter
gällonde behondling ov diobetes m.m. Eftermiddogen ägnodes ät gruppdiskussioner
och plonering fromät.
LE och MP feb.2O2O

Hemsidon

Korl-6unnor Örenius (distriktsstyrelsen), onsvorig f ör distriktets hemsido

Distriktets hemsido hor vorit stobil under äret och öven föreningornos hemsidor
hqr utvecklqts brq. Under året hor vi genomfört tvä grundkurser somt en

fortsättningskurs. Därtill hor vi genomfört en träff för webbonsvorigo som

tillkommit under året. Vi hor hoft en hel del telef onkonsultotioner och löponde

besvarot ett ontol frägor på moil.
KGö feb 2O?O

Medlemsreoistret AÅiRiqM

Korl-6unnor Örenius, SPF-distriktets registeransvorige
Vårt medlemsregistersystem hor varit väl fungeronde och vi hor inte behövt 9öro
nägro större föröndringqr. Föreningorno hqr brq kontroll pä systemet pä sin nivå

och behovet sv insatser från distriktet hor inte vorit så omfottonde. En grundkurs
genomfördes under året undar ledning av Tnger Rosän Hsnsson. Det hqr inte vorit
behov ov någon ytterligare utbildning, men vi röknor med ott visso uppdoteringor
och förbättringor somt tillkomsten ov nyo registeransvorigo i föreningorno ger
underlog f ör en ny utbildning under vären 2O2O.

KGö f ea zozo

Distri ktets 40-års iubileum
Uppsolodistriktet ov SPF bildodes i oktober t979 och vi fyllde olltså 40 år under
året. Distriktsstyrelsen inbjöd ordföronde och ondro tidigore oktivo i föreningorno
till en middog pä OaA Fellow i Uppsola lördogen dent2 oktober. Sommonlogt 49



pe?sone? deltog, inklusive Peter Sikström frän förbundskonsliet somt Ewon

Persson fr6n SKPF:s Uppsolodistrikt. Peter överbringade en hölsning från
förbundsordföronde Evo Eriksson. Flero föreningar höll tol och lyckönskode
jubiloren, sqmt överröckte blommor eller gåvor. Somtliga uttryckte sin
up ps kottn ing öv er orrongem angen.

Reqion Uppsolos pensionärsråd (RPR'I

Pensionärsrådet är ett sqmverkonsorgon för överläggningor och ömsesidig
i nf ormoti on mel lon f öreträda re f ör pensionärsorgonisotionerno och Region

Uppsolo. Rådet ör orgonisoforiskt knutet till regionstyrelsen.
f somtligo åtto kommuner i länet finns dörutöver kommunolo pensionärsräd med
representotion ov KPR-ledqmöter frän de lokolo S?F-f öreningorno inom respektive
kommun.

Distriktsexpeditionen Kungsängsooton 12 Uppsolo t.o.m. 2019-06-30 och Libro
Pingvöq 27 f r.a.m. 2Ot9 -O7 -Ot:
Expeditionen hor vorit bemonnod tisdagor helo året ov kossör och medlemmar i AU
och t.o.m. 2A19-06-30 ov timonstölld konslist. Under året flyttqdes konsliet till nyo

och ändomälsenligo lokoler i Librobäck, Uppsolo. Flytten medförde en ovsevärd
sönkni ng ov kostns derna f ör expeditionen.

Slutord
Verksqmhetsäret 2Ot9,för SPF Seniorerno Uppsolo län kon nu läggos till
hondlingorno. Distriktets styrelse och kommit'fäer hor som förstohandsuppgift ott
stödjo och underlötto föreningarnos lokolo orbete för medlernmornos trivsel och

behov.

Kursverksomheten har under 2Ot9 genererat 419 kursdeltagare och ör i stort sett
pä sommo nivå som 2018. Föreningornos minskode kostnoder för deltogonde, som

infördes 2Ot7 hor fortsctt gett ett positivt resultot.
Ett stort tack för ett gott somorbeteunder året riktar vi i styrelsen till våro
föreningar, vårq kommittäer,värotre somräd, Studieförbundet Vuxenskolon somt
övrigo somarbetsportners.

Uppsala i februari 2o20
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