
 

 

 
   

 
 

    Please wait . . .    
 

 

   

 
 

Nyhetsbrev från SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.  

 
 

 

 

Hemsida | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsnytt nr 4 april 2020  

 

 

 

 

 

Med anledning av Coronavirus uteblir kalendariet denna månad  
 

 

  

 

 

Alla planerade aktiviteter är inställda t.o.m. 15 augusti 2020  
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Ordföranden har ordet 
 

Kära medlemmar. I förra numret tackade 
jag för mig efter åtta år som ledamot i 
Distriktsstyrelsen, varav sex år som 
ordförande. På grund av rådande 
restriktioner att träffas fysiskt ställdes dock 
den planerade distriktsstämman in i april. I 
stället planeras för att den kommer att äga 
rum den 25 augusti. 
 
Det har nu gått c:a fem veckor sedan i 
princip alla aktiviteter i form av fysiska 

möten upphörde inom ramen för SPF Seniorernas verksamhet. Dessutom har ju alla 
publika evenemang som konserter och teatrar tvingats ställas in. Universitet och 
gymnasier tillämpar distansstudier. För att inte tala om alla idrottsevenemang med OS 
som det största.  
 
Omställningen har gått från en dag till en annan. Vilka forskningsmöjligheter som nu 
öppnar sig för att analysera hur dessa drastiska förändringar påverkat samhället och oss 
som individer! För egen del noterar jag att det har blivit många timmar framför datorn i 
form av videokonferenser. Visst är det praktiskt även om det aldrig helt kan ersätta det 
fysiska mötet. Men jag är övertygad om att vi fått ett genombrott för videokonferenser som 
ett normalt inslag i sammanträdeskulturen.  

 

Läs mer 

 

 

 

 

SPF Seniorernas kongress 2020 
 

 
 
 
Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in 
kongressen som skulle ha ägt rum på 
Lidingö den 12-14 juni. I stället kommer en 
del av kongressen att ske i form av en 
videokonferens den 12 juni. Då kommer 
beslut om verksamhetsberättelse, bokslut, 
ansvarsfrihet för den gamla styrelsen och 
val av ny styrelse att behandlas. Därefter 
ajournera kongressen till någon gång i höst 
då möjligheter till fysiska möten föreligger. 
Vid det tillfället kommer förslag till nya 
stadgar att behandlas, inkomna motioner 
att besvaras och rapporter att presenteras.  

 

 

Enkät om den digitala 
användningen bland distriktets 
medlemmar 
 

I nära anslutning till påsk gick en enkät ut 
till samtliga medlemmar i distriktet med e-
postadresser. En påminnelse gick ut i 
vecka 16. Den innehöll tyvärr ett antal 
felaktigheter varför en ny påminnelse 
skickade ut veckan därpå. Vi ber om ursäkt 
för detta. Syftet med enkäten är att 
kartlägga om användningen av olika digital 
hjälpmedel ökat under Coronapandemin. 
Det kan gälla läkare på nätet, utnyttjande 
av 1177 eller om man deltagit i 
videokonferenser, Skypemöten och så 
vidare. Resultatet kommer att jämföras 
med en enkät som vi genomförde för ett 
halvår sedan då liknande frågor ställdes.  

 

 

 

 

Valda ombud till SPF Seniorernas kongress 2020 
 

Efter det att årsstämmohandlingarna gått ut till samtliga ombud har valberedningen 
 

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHiB4z7Ym6nu8BsnGYPFEhVY_JRrpyT2Q1N_fXX4-Rkx2i4w84E7TkJyxhLELdw62cQ/x1eoOBvzW8JOkv2daYMiH8y8EX-8Gl--oQLRllqsrDFo46HoMmgEsYc6NPQXOQJIBfFtW6zAoE3DLI1GYRIn-R0yDC3NDBVddYsX1mZmsotrCGBq5h0uAkX0mTiqVH0gH1EvqklMjIiTdKWCZVTUNmMHckqyNwzpHyjNXJS4sotsSZLK1XSsASolKoJSsNIm50GrT8lSTWcaQqg-r4pvN6-8VrSba3mpPGeVkwFREn8VnCxxpxekDB3fO482DjG23FU9kMQ2ZwSKMnMGDnegrbX3FVPaDfzToNtUII7EysHA1z3mQuTOObCnRMomVOQ9p6bRNeQl626-ngkdUMiw2KhZly3vLpe6URFzkKXAPGqCavXrZ9wuL_TWKf2DfeQti6p/


 

justerat och kompletterat sitt förslag till ombud och ersättare till SPF Seniorernas kongress 
2020. Vid Distriktsstyrelsens sammanträde den 23 april har beslutats att komplettera 
förslaget med ytterligare tre ersättare i enlighet med gällande stadgar. 
Motivet är att behovet av ersättare kan öka då årets kongress sker vid två skilda tillfällen 
och där tidpunkten för den ajournerade kongressen ännu inte är fastställd. 
Därmed har Distriktsstyrelsen beslutat om följande ombud och ersättare och som lämnats 
in till Förbundet. 
 
Ordinarie  
(Distriktsstyrelsen) 
Monica Ulfhielm 
Ritva Elg 
Ann Hedberg Balkå  
Birgitta Hagström  
Lena Hedquist  
Eva Öbom Ekdahl  
Maris Sedlenieks  
Monia Sturén  
Margareta Sutton  
Anders Runelund (deltar som ordinarie ombud 12/6 och ersättare i höst) 
 
Övriga ordinarie ombud 
Marianne Ahlberg, SPF Seniorerna Sköndal 
Irene E. Svensson, SPF Seniorerna Fruängen-Älvsjö 
Nini (Anine) Engstrand, SPF Seniorerna Draken Kungsholmen Stockholm 
Inger Öhman, SPF Seniorerna Karlaplan 
Birgitta Agazzi, SPF Seniorerna Karlaplan 
Karin Schéle, SPF Seniorerna Hedvig Eleonora 
Anita Gröning Persson, SPF Seniorerna Järfälla 
Gull Eriksson Axén, SPF Seniorerna Idun Danderyd 
 
 
Ersättare  
1.Christina Björklund, SPF Seniorerna Fruängen-Älvsjö 
2.Birgitta Thulin, SPF Seniorerna Draken Kungsholmen Stockholm 
3.Ingalill Bylund, SPF Seniorerna Tibble Täby 
4.Martin Normark, SPF Seniorerna Vikingarna Upplands Bro 
5.Anders Runelund, SPF Seniorerna Katarina Sofia 
6.Mona Beck Andersson, SPF Seniorerna Vallentuna 

 

 

 

 

Rätt till sjukresor för patienter över 70 år 
 

Patienter, som är 70 år eller äldre och behöver besöka vård eller behandling, har från den 
15 april rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med 
kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av 
Covid-19. Det är den enskilde vårdgivaren som är tillståndsgivare. Detta gäller till den 15 
juni. Beslutet har fattats av Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL. 

 

 

 



 

Stockholmsdistriktets kansli 
flyttar! 
Ny adress från 4 maj: 
 
SPF Seniorerna 
Stockholmsdistriktet 
Sveavägen 88  
113 59 Stockholm 
 
Kansliet är stängt för besök 
under Coronakrisen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tips till Seniorer i Corona-tider  

 

Här kommer lite tips på vad du kan syssla 
med om dagarna. Vi kan fortfarande göra 
samhällsnytta och stötta våra 
medmänniskor, ringa varandra, skicka sms 
eller kommunicera via internet för sällskap 
- det är viktigt med sociala relationer. 
Men när tristessen tar över får du här lite 
tips på vad du kan göra...  

 

Länk till digitala och traditionella aktiviteter  

 

 

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHiB4z7Ym6nu8BsnGYPFEhVY_JRrpyT2Q1N_fXX4-Rkx2i4w84E7TkJyxhLELdw62cQ/x1ePWdyq50fIKdIavog_6WvIRNWBQfgHJvxbF1RafPNRCr-86S1zftBUAeUG4psdOKjFIS216UvmWrWvMNMfU1EDcIhoBHtB5bx_YxsmV1PEO9BFIOcsGdiMmxRs4sepW1cHs6n_b4boMCkRx3FV1FPkExTP3cUPF-s2MIE87U4QpqaqafVL-rT3IbO7k_8eMcmqCXj1AH-9Cwsw1EEfSgJCSYpA7sbYxyTs3KnF__mrM1RYeGONOxr-UOn5KfGCR15bDuNB2IqR17s7IeDLy0DttBaJ6sy6QpOvd6ePWMqvRQnb-PzmKf2jUkFtZEOklhQwh7CngaBgysNm-auMANrlpUkFm-gGm5Sn3xWgMafU6HbfShg_nropmzyndlIqW9t0wvZY2iGLz7wsUBAvHRB0de_S0MJLWQdtyNN8IeNcP9MO5RZp9-GRoym8udz_Mzb/


 

 

 

 

 
 

 
 

Håll dig uppdaterad om aktuell 
information på vår hemsida. 
 
Vi följer 
Folkhälsomyndigheternas och 
UDs rekommendationer. 

 

Stockholmsdistriktets hemsida 

 

 

 

 
Vår facebook är öppen för alla. 
Här publicerar vi våra 
evenemang och nyheter. Här kan 
det debatteras och du kan tycka 
till.  
Håll dig uppdaterad, sprid och 
gilla. 
 
 
 

 

Länk till Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 
Torsgatan 37, 1 tr. 113 62 Stockholm  

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHiB4z7Ym6nu8BsnGYPFEhVY_JRrpyT2Q1N_fXX4-Rkx2i4w84E7TkJyxhLELdw62cQ/x1ea6tAJyF7Dmx8Ft-W-mKYiZXrK3nm1qZKfgvH4N8mHZlu3TgTp6b4MdIfe4QB5ArfJrIWZYvg33-lmSj_5FV4hcEv7xs3je63pSshJBSJXxvSwqKBc5dlRNm-LpIiJ2DKdX8apbWlx4aJhxtxEBQhrvYBDZIIO8g9WXX-OoUNk4bzfi4DFdu85gshg48R8IT9oLzaHosUDcLCvKQgGGY4GzKZw_4-gOanOv709MRzK9Xrgqsad6rv_dqedPCrlOA5YH-Ns1ov7rJnENQQhwvUARHzHq8eojtDN8-dCs_wqvg/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHiB4z7Ym6nu8BsnGYPFEhVY_JRrpyT2Q1N_fXX4-Rkx2i4w84E7TkJyxhLELdw62cQ/x1e95ePEluMqFI4A5B5fswPn_vr3Meqd-J_MnsTedJc3mLL1wGZuzCM5Gt1C4kEbTZ1m21OZFZYUG0i4KK9b-aMBhmNYrkhJqwyDLQSheg7y0EHvIdtzwIu0YstILPh-7uvnF9sRLyt3fQT0sj0l2YYs72gXYd5cjXTSGyEVrbWRWy4bGe17_NgsjsntNylHwYloGfbYwFvZ6PiHyuFx-YnMWCj3fA6JatA1pPFdtDRrAZUpVZ8cKY03vgCH-yJGOFcwB1XmJbrGudI0khJa4xA5TNb_nPItspm7SeYAhJV5PA/


Tel 08-720 77 30 
info@spfstockholm.se , www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet/  
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