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Förord

Bästa SPF:are

Så har då 2020 tagit slut. Äntligen säger säkert många, och visst har det varit ett besvärligt år på
många sätt. Vem kunde vid ingången av 2020 ana att vi under större delen av året på grund av en
pandemi skulle bli föremål för olika restriktioner som gjorde det svårt – för att inte säga omöjligt –
att såväl bedriva föreningsliv som att resa och umgås med nära och kära. 

Vad detta har betytt och kommer att betyda för föreningslivet vet jag inte ännu. Klart är att alla för-
eningars planering av aktiviteter under hösten och våren har påverkats. Aktiviteter inomhus har näs-
tan helt omöjliggjorts och även uteaktiviteter har påverkats. I pandemins spår har ofrivillig ensamhet
blivit – inte bara ett begrepp – utan en stor utmaning för oss alla att arbeta med.

När det gäller SPF så har antalet medlemmar sjunkit, en förening i Skåne har till och med upphört så
det finns mycket som måste tas igen. 

Genom Corona pandemin har det blottats stora brister i äldreomsorgen i kommunerna och regio-
nen. Våra SPF representanter i de olika kommunala pensionärsråden har en stor uppgift att bevaka
att de för äldreomsorgen öronmärkta statsbidrag som kommunerna nu får, också används till av-
sedda ändamål.

Vaccineringarna har nu påbörjats och vi ser nu äntligen lite ljus i tunneln. Förhoppningsvis innebär
det att vi snart åter kan börja leva utan hämmande restriktioner. Om det sedan innebär att vi återgår
till det liv vi hade innan Corona pandemin eller inte, återstår att se. Allt har dock inte varit nattsvart.
Vi har också genom alla restriktioner tvingats att tänka om och göra saker på annat sätt. Jag tänker
då till exempel på värdet av digitala medier. Vi har lärt oss att träffas och umgås och ha möten digi-
talt. Vi har till och med fått pröva på att ha gymnastik hemma framför tv:n eller datorn. Utan möjlig-
het till digitala möten så tror jag inte att jag hade stått ut. Så nu gäller det att hålla ut och se framåt så
att vi snart kan ses igen.

Knut Sigander,
Distriktsordförande

3



Verksamhetsberättelse år 2020

Styrelsen för SPF Seniorerna Skånedistriktet lämnar härmed berättelse för verksamhetsåret 2020.

Föregående årsstämma

Distriktsstämman 2020 genomfördes den 2 april på ett ovanligt sätt. På grund av covid -19 kunde
stämman inte ske fysiskt, men distriktsstyrelsen och kansliet hittade en digital lösning som visade sig
fungera bra.

Ursprungligen var 146 ombud anmälda. I den digitala årsstämman deltog totalt 107 röstberätti-
gade från 68 olika föreningar samt ledamöter i distriktsstyrelsen. 75 svar inkom varav 9 från styrelse-
ledamöter. Röstlängden blev därmed 66 ombud och 9 styrelseledamöter. Årets presidium (på
distans) bestod av Siv Persson, ordförande, och Marianne Flygare, sekreterare.

Strax innan mötet fick ombuden en länk till ett digitalt röstformulär som följde punkterna på den or-
dinarie dagordningen, med möjlighet till personval och framförande av synpunkter. Handlingarna
var publicerade på hemsidan i förväg. Årsstämman pågick mellan kl 9.00 och avslutades kl 13.00 då
röstformuläret senast skulle vara inskickat. Det fanns även möjlighet att ringa in sina svar till
distrikts kansliet, vilket utnyttjades av två personer.

Reaktionerna på hur mötesförfarandet hade fungerat var övervägande mycket positiva. Naturligt-
vis saknade man den sociala samvaron vid ett vanligt möte, men med tanke på omständigheterna
blev det en tillfredsställande lösning trots allt. Dock kunde inte de inplanerade programpunkterna
med gästföreläsare genomföras. 

Medlemsantal

I distriktet uppgick medlemsantalet den 31 december 2020 till 36.576, varav 13.374 män och 23.202
kvinnor.

Antal föreningar

Distriktet har 121 föreningar. En förening har upphört under året, SPF Seniorerna Norra Rörum
Hallaröd. SPF Seniorerna Sundet, Helsingborg, har tillkommit. 

Distriktets sammanträden

Arbetsutskottet hade 11 sammanträden (varav två extrainsatta) och distriktsstyrelsen hade 11 sam-
manträden (varav ett konstituerande) under året. Ett styrelsemöte hölls i anslutning till en planerings-
träff  i tält utomhus vid Skepparslöv kvarn den 26 augusti. I övrigt har styrelsen endast haft digitala
sammanträden från och med mars månad.

Distriktsstyrelsen

Knut Sigander, Ystad, Christina Hedlund, Bjärred, Ulla Arvidsson, Kristianstad, Rolf  Gårdmo,
Ljungbyhed, May Öberg, Helsingborg, Anneli af  Klinteberg, Staffanstorp, Anna-Stina Karlsson,
Malmö, Hans Bengtsson, Vejbystrand, Mats Johansson, Kristianstad, Göran Wenemark, Eslöv,
Gunbritt Johansson, Brösarp.

Adjungerande

Gunbritt Johansson, Brösarp, fram till årsstämman. Morten Kehler, kanslichef  och Emma Eriksson
Olsson, Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne, Björn Falkenström, valberedningen,
Helsingborg.
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Arbetsutskottets ledamöter

Knut Sigander, ordförande, Christina Hedlund, vice ordförande, Ulla Arvidsson, sekreterare, Morten
Kehler, adjungerad.

Revisorer:

Ordinarie: Berne Jönsson, Stångby, Sven Nivestam, Malmö
Ersättare: Gert Walméus, Helsingborg, Kerstin Andersson, Tollarp

Organisation och ansvarsområden

Distriktet har under 2019 under ledning av Rolf  Gårdmo genomfört en organisationsöversyn som
resulterat i en arbetsorganisation enligt nedanstående översikt. Den har tillämpats på försök 2020.

Föreningssektionen

Bildades hösten 2019 med som målsättning att främja en bättre kommunikation mellan distrikts -
styrelsen och föreningarna.
Hans Bengtsson Vejbystrand, Anna-Stina Karlsson, Malmö, Christina Hedlund, Bjärred, Rolf
Gårdmo, Ljungbyhed, Gun-Britt Johansson, Brösarp, Marjolein van Leusen, distriktskansliet.

Marknadssektion

Planerar operativa inslag, mässor, konferenser och utbildning i marknadsföring. 
Göran Wenemark, Eslöv, Marianne Flygare, Bunkeflostrand, Ulla Arvidsson, Kristianstad, Anders
Nyberg, Kristianstad och Morten Kehler från distriktskansliet.
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Programsektion / Utbildning

Studieansvariga: Anneli af  Klinteberg, Staffanstorp, Anna-Stina Karlsson, Malmö, Emma Eriksson
Olsson, Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund, Morten Kehler, SPF Skånedistriktets kansli.

Programsektion / Konferenser

Anna-Stina Karlsson, Malmö, Christina Hedlund, Bjärred, Emma Eriksson Olsson, Studieförbundet
Vuxenskolans regionförbund.

Programsektion/Resor

Planerar och informerar föreningar om såväl lokala, nationella som internationella researrangemang.
Den främsta verksamheten har varit Mässan för Res- och Livslust som var under planering för 2020
men fick ställas in med anledning av covid -19. 
Ulla Arvidsson, Kristianstad, Marianne Flygare, Bunkeflostrand.

Programsektion / Hälsa och friskvård

Gunbritt Johansson, Brösarp

Samhällssektion / CPR

Knut Sigander, Ystad

Samhällssektion / KPR

Anna-Stina Karlsson, Malmö, Mats Johansson, Kristianstad
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Samhällssektion / Läkemedelsansvarig

Vakant

Samhällssektion / Hjälpmedel

Mats Johansson, Kristianstad

Samhällssektion / Trafikansvarig

Göran Wenemark, Eslöv

Samhällssektion / Trygghetsfrågor

Boende och tillgänglighet: Tore Kvist, Hässleholm, Leif  Persson, Åhus

Samhällssektion / Ålderism

May Öberg

CPR – Regionens centrala Pensionärsråd

För perioden 2019–2022
Ordinarie: May Öberg, Helsingborg, Björn Falkenström, Helsingborg, Owe Johansohn, Ängelholm,
Greta Nordquist, Kristianstad
Ersättare: Leif  Singbrant, Löddeköpinge, Lennart Nilsson, Malmö, Knut Sigander, Ystad, Karin Hul-
tén, Simrishamn.

SPF Seniorerna Förbundet

Ordinarie ledamot: Peter Lindgren, Ystad (fram till kongressen i juni 2020)
Valberedning i förbundet: Ulla Arvidsson, Kristianstad (fram till kongressen i juni 2020).

Valberedningen 2020

Björn Falkenström, Helsingborg (sammankallande), Rolf  Nilsson, Ängelholm, Britt Stenkil, Södra
Sandby, Åke Emilsson, Eslöv, Gun Söderstedt, Kristianstad, Anders Persson, Färlöv, Philip Olsson,
Brösarp.

Hedersordförande

Knut-E Magnusson, Svedala

Distriktskansliet

På kansliet har under året följande tjänstgjort:
Ordinarie personal: Morten Kehler kanslichef
100%, Cecilia Johnsson kanslist 50%, Marjolein
van Leusen kommunikatör 50%, Grethe Kehler,
värdinna vid styrelsemöten, dekoratör samt
lokal vårdare. 

Från och med 7 april 2020 och året ut har
kanslipersonalen korttidsarbetat 40% av ordina-
rie arbets tiden på grund av minskad arbets -
belastning till följd av pandemin. Av samma
anledning har distrikts kansliets telefon tider 
ändrats till kl 10.00–12.00, måndag–torsdag 
(ordinarie telefontider kl 9.00–12.00 måndag–
torsdag).
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Hemsidan och centrala medlemsregistret

Medlemsregistret (Miriam) fungerar tillfredsställande för de flesta, men det är ett system som pre-
mierar de som ofta arbetar i registret. I vissa funktioner och arbetsflöden är det fortfarande lätt att
göra fel om man inte har rutinerna 100% klart för sig.

Det kommer hela tiden nya förtroendevalda som skall arbeta i registret och därmed finns ett
behov av ett enklare, enhetligare och logiskt användargränssnitt samt att funktioner och onödiga
knappar plockas bort. Användargränssnittet upplevs som komplicerat och ologiskt. Sker inga för-
bättringar blir det en utmaning i lång tid framöver att utbilda kommande registeransvariga.

Det finns alltjämt buggar i systemet och förbundet har haft problem med att systemleverantören
(Softronic) inte haft resurser till att utveckla Miriam.

Man kan i största allmänhet se sina medlemmar och vänmedlemmar med relevant information,
men ibland uppstår behörighetsproblem. Många vyer gör att de flesta har användbara listor enligt
sina önskemål.

Kommunikationsmöjligheterna med medlemmarna genom Miriam är eftersatt och i princip sker
ingen utvecklig. E-postverktyget är undermåligt och alla använder samma avsändaradress. Den utlo-
vade SMS-funktionen finns fortfarande inte tillgänglig. 

Event i Miriam (modulen som kan hantera digital anmälan till arrangemang) fungerar delvis vad
gäller anmälning, men skulle behöva utvecklas. Avsikten från början var bl a att anmälning och betal-
ning till föreningen automatiskt kunna kopplas mot varandra, men det får vi förmodligen aldrig upp-
leva. 

Hemsideverktyget Epi-server har fungerat tillfredsställande för de flesta, även om många känner
sig förvirrade av katalogstruktur, menyer m.m. Det finns problem som outvecklade funktioner, långa
svarstider och att vissa arbetsmoment är tröga.

Förbundet skall under år 2021 byta leverantör gällande hemsideverktyget Epi-server.
Gemensamt för systemen är fortsatt instabilitet, långa svarstider, problem med kompatibilitet i

olika miljöer.
Antalet föreningar och medlemmar med CU, central uppbörd, fortsätter att öka. Idag har 96

(79%) föreningar och 32120 (89%) medlemmar CU.
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Rekrytering, medlemsutveckling och medlemsvård

SPF Seniorerna Skånedistriktet har minskat sitt medlemstal med 971 personer eller minus 2,59% och
hade vid årets slut 36 576 medlemmar. 36,6 procent är män och 63,4 procent kvinnor.

Det är en mindre procentuell minskning än landet som helhet (-3,49%).
SPF Seniorerna har aldrig minskat så mycket under ett år, så Corona-pandemin har satt sina tyd-

liga spår.
Kontinuerlig rekrytering av nya medlemmar är nödvändigt för nytänkande och bibehållen styrka
på lång sikt. Man har alltjämt svårt att i tillräcklig grad behålla nya medlemmar, där föreningarnas

aktivitetsprogram, sociala gemenskap och, inte minst ett välkomnande initialt omhändertagande är
särskilt viktiga faktorer. Löpande medlemsvård med ett välkomnande bemötande av varje medlem
bidrar till att skapa den positiva attityd som får medlemmarna att stanna kvar.

Ovanstående har av förklarliga skäl varit svårt att åstadkomma på grund av restriktioner och ned-
stängningar under pandemin, men många föreningar har trots allt varit kreativa och kunnat genom-
föra digitala och utomhusaktiviteter.

Händelser och brister inom äldreomsorg och hemtjänst under året visar på att opinionsbildning
behövs. Tyvärr går medlemsutvecklingen på fel håll i en tid när medlemmarna behövs mer än någon-
sin för att medverka till en stark organisation.

Rekryteringsverksamheten bör fortsatt prioriteras högre med målmedvetna satsningar för att locka
nya medlemmar.
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Åldersfördelning mellan könen. Staplarna är adderade.

Medel: 78
Median: 78

Medel: 2819303
78,10785

Män: 36,6%
Kvinnor: 63,4%



Ordförande/föreningskonferensen 2020

Skånedistriktets årliga ordförandekonferens 5 november 2020 blev inställd.
Med tanke på det rådande pandemiläget var planen att ordförandekonferensen delvis skulle hållas

fysiskt på Fritiden Hotell & Kongress i Ystad med ett begränsat antal deltagare på plats (max 50)
och delvis digitalt. Men hela planeringen gick i stöpet bara en vecka innan då Folkhälsomyndigheten
gick ut med skärpta restriktioner, vilket innebar att endast 8 personer fick träffas. Därför tvingades
distriktsstyrelsen dessvärre ställa in årets konferens.

Regionens Centrala Pensionärsrådet – CPR 

Pensionärsrådet består av representanter från samtliga pensionärsorganisationer i Skåne.
Det är medlemsantalet, som avgör antalet ledamöter. SPF Seniorerna har fyra ordinarie ledamöter:
May Öberg, gruppledare, Björn Falkenström, Owe Johansohn och Greta Nordquist samt fyra ersät-
tare, Bertil Jönsson, Lennart Nilsson, Knut Sigander och Leif  Singbrant. 

Coronapandemin har i hög grad påverkat CPR:s verksamhet liksom den påverkat samhället i övrigt.
SPF-gruppen har haft två sammanträden under 2020. Planerad konferens 2020-09-28 ”Kompe-

tensutveckling och erfarenhetsutbyte för KPR och CPR m fl” ställdes in på grund av corona.
CPR är ett forum för information och diskussion mellan företrädare för pensionärsorganisatio-

nerna och politiker samt tjänstemän, som främst företräder sjukvården i Region Skåne samt Skåne-
trafiken.

CPR har sedan 2019-01-01 ett nytt reglemente, som bl a innebär ”Region Skåne bör i pensionärs-
rådet informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har
eller kan få aktualitet för Skånes pensionärer. Region Skåne får genom pensionärsrådet möjlighet att
få pensionärsorganisationernas synpunkter i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. Genom
pensionärsrådet får Region Skåne en möjlighet att utveckla sina verksamheter”.

CPR består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare för Region Skåne och 11 ordinarie ledamöter
och 11 ersättare för pensionärsorganisationerna. Rådet har under 2020 haft två sammanträden.
Dess utom har Arbetsutskottet haft  fyra sammanträden i vilket May Öberg deltagit. Sammanträdena
har skett dels med fysiskt och dels med digitalt närvarande.

Vid sammanträdena har bl a följande behandlats:

11 mars  Malmö Inställt
3 juni Kristianstad Inställt sammanträde, som ersattes med ett digitalt AU. Vid sammanträdet fick

ledamöterna information om Covid -19 och dess spridning i Skåne.
22 oktober Eslöv Digitalt sammanträde som behandlade bl a: Sölve Elmståhl informerar om

Kunskapscentrum geriatrik inom Region Skåne. Karin Ekelund och Sara Modig
informerar om Äldrevårdscentralen Tåbelund i Eslöv. Anna Friberg informerar
om Eslövs kommuns satsning inom demenssjukvården. Carina Tordal informe-
rar om Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Åsa Adolfsson redogjorde för Region
Skånes verksamhetsplan och budget 2021.

17 december Digitalt sammanträde. Smittskydd Skåne lämnar Lägesrapport angående covid
Kristianstad -19 samt övergripande om vaccination för äldre. Rasmus Havmöller informerar

om Uppskjuten vård. Lars Almroth berättar om Framtidens hälsosystem i
Skåne.
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Övrigt
26 september May Öberg – Samtal med Lars Almroth angående nytt arbetssätt och digitalise-

ring av sjukvården.
28 september Planerad konferens ”Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för KPR,

CPR m fl” blev inställd på grund av Corona.

Region Skåne har beslutat att införa erbjudande till alla män mellan 50–74 år provtagning, PSA,
prostatacancer, vilket SPF-ledamöter i CPR arbetat för.

Utbildning

Genomförda samt planerade kurstillfällen 2020, där inget annat anges i samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan.

19 mars – SPFs hemsidesverktyg EPI-server.
Målgrupp: hemsidesansvariga i föreningarna. Inställd

26 mars – Nyvald på förtroendepost. Målgrupp: nya styrelsemedlemmar. Inställd

15 april – Inspirationsdag ny verksamhet. 
Målgrupp: studieombud, programansvariga samt övriga intresserade. Inställd.

5 maj – Ny i styrelse. Digital kurs från SV. Inställd

11 maj – Kassör/revisor. 
Målgrupp: kassörer och revisorer inom SPF Seniorerna. Inställd

12 maj – Friskvård i naturnära miljö (Fulltofta). Inställd.

28 september – KPR, CPR.
Målgrupp: KPR-ansvariga samt övriga intresserade. Inställd

7 oktober – Föreningsinspirationsdag. 
Målgrupp: alla med förtroendeposter i föreningarna. Inställd.

8 oktober – Inspirationsdag för reseansvariga. Inställd.

14 och 16 oktober – Digitala möten för nybörjare. Online kurs. 
13 deltagare respektive 8 deltagare + 2 kursledare.

12 november – Ofrivillig ensamhet, uppföljning. Inställd.

17 december – SPFs hemsidesverktyg EPI-server. Online kurs. 
Målgrupp: hemsidesansvariga i föreningarna.  23 deltagare.

18 december – Medlemsregistret. Online kurs. 
Målgrupp: medlemsansvariga i föreningarna. 21 deltagare.
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Hälsa och aktiviteter

Målet för SPFs folkhälsoarbete är att öka förutsättningarna för att främja och bibehålla hälsa, en bra
livskvalitet och oberoende, samt att minska eller fördröja risken för sjukdom och funktionsnedsätt-
ning. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att äldre kan fortsätta vara fysiskt, mentalt och soci-
alt aktiva. Visionen att SPF ska vara känt för sin hälsofrämjande verksamhet, att man självklart
vänder sig till SPF att delta i aktiviteter som är sociala, hälsofrämjande, lustfyllda och meningsfulla.
Den visionen ska också hittas på distriktsnivå. Ansvarig för distriktets arbete för folkhälsa och frisk-
vård under 2020 var Gunbritt Johansson. 

I många av våra föreningar finns utsedda ombud för hälsa och friskvård. 

DM

Inför 2020 hade Förbundet planerat anordna mästerskap i nio olika grenar. Under rådande omstän-
digheter med corona-pandemin 2020 kunde de flesta mästerskapen inte genomföras. Även i Skåne
fick nästan alla mästerskapen ställas in. Skånedistriktet planerade tillsammans med lokala föreningar
fem Distriktsmästerskap i grenarna Boule, Bowling, Bridge, Golf  och Hjärnkoll. Endast DM i Golf
kunde genomföras, med vissa anpassningar pga corona. Skånedistriktet vill tacka de lokala förening-
arna med sina ansvariga för förtjänstfull planering och genomförande av tävlingarna. Årets lokala ar-
rangörer för DM i Golf  var SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge och för Pargolf  SPF Seniorerna
Klubb 72 Höör.

Ambassadörer

Det förtjänar också att i detta sammanhang nämnas grenarnas olika ambassadörer som funnits till-
gängliga för support i såväl praktiska som teoretiska frågor. Under året har följande ambassadörer
funnits på plats: Boule – Inger Löfgren (Ninette Hansson tillkom i slutet av 2020), Bowling – Bert-
Love Sjöholm, Bridge – Ewa Ekholm, Golf  – Uno Andersson, Sångarträffar – Åke Emilsson och
Hjärnkoll – May Öberg.

Mästare

Golf-DM anordnades den 4 augusti i Kävlinge. Distriktsmästare i A-klassen blev Uno Andersson,
SPF Seniorerna Vittsjö, i B-klassen Lory Berg, SPF Seniorerna Havsvinden Kristianstad, i C-klassen
Bengt Persson, SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge och i D-klassen Hennie Holgersson, också från
SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge.

Den 28 augusti avgjordes DM i Pargolf  i Bosjökloster. Distriktsmästare i Äkta make/sambo blev
Uno Andersson och Karen Kiil från SPF Seniorerna Vittsjö. DM-mästare i Open blev Kenneth
Kevan och Hennie Holgersson från SPF Seniorerna Club 75 Kävlinge.

Vi gratulerar vinnarna och tror att alla deltagare upplever hälsovinster av sin fysiska aktivitet, oav-
sett i vilken gren man utöver sitt engagemang!

Resor

Denna sektion i Skånedistriktet planerar och informerar föreningar om såväl lokala, nationella som
internationella researrangemang. En ny Mässa för Res- och Livslust var under planering för 2020.
Mässan var tänkt att vara i Helsingborg Arena den 8 oktober 2020. Planeringen var långt gången
med många anmälda utställare men mässan fick tyvärr ställas in med anledning av covid -19.
Sektionen planerade också en inspirationsresa för reseansvariga till Klaipéda i Litauen 19–21 maj, i
samarbete med DFDS Seaways och Röke Buss. Även detta arrangemang fick ställas in.
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Föreningssektionen

Föreningssektionen bildades hösten 2019 och är en grupp inom Skånedistriktets styrelse som arbetar
för en förbättrad kommunikationen mellan distriktsstyrelsen och föreningarna. I föreningssektionen
ingår Hans Bengtsson, Anna-Stina Karlsson, Christina Hedlund, Rolf  Gårdmo, Gun-Britt Johans-
son och Marjolein van Leusen.

Föreningssektionen hade planerat att inleda sin verksamhet under 2020 med föreningsbesök, men
det satte Covid -19 stopp för. Istället har gruppen och distriktskansliet ringt runt till de flesta för-
eningar under sommaren och hösten 2020. 

Främste syftet med telefonsamtalen var att få kontakt med föreningarna, vid behov erbjuda hjälp
från distriktet och höra hur man klarade den uppkomna situationen med inställda aktiviteter. 

Det fanns en viss oro för att föreningarna hade lagt ner all verksamhet under sommaren och hös-
ten 2020 men så var inte fallet. Den sammanlagda bilden var att nästan alla föreningar försökte göra
det bästa av situationen. Många aktiviteter hade nödgats ställas in, men man hade också hittat nya al-
ternativ så som olika sammankomster utomhus, friluftsaktiviteter, promenader, cykelturer, grill- och
fikaträffar i mindre grupper och mycket annat. Naturligtvis påverkades aktivitetsutbudet också av
föreningens förutsättningar. Medlemsantal, geografiskt läge, medelåldern på medlemmarna och till-
gång till lämpliga lokaler var faktorer som påverkade vad som var genomförbart, och så är det fortfa-
rande. 

Föreningssamtalen tillförde mycket inspiration till corona-anpassade aktiviteter och tipsen publice-
rades på distriktets hemsida. Det sammanställdes även en lista med aktivitetstips som föreningarna
kunde rekvirera genom kansliet. 

Under loppet av 2021 när vaccineringen har kommit igång, hoppas föreningssektionen att kunna
återuppta sin verksamhet.

Trafik

Trafikansvarig i distriktsstyrelsen är Göran Wenemark. I början av 2020 hade vi två fullbokade tema-
dagar som tyvärr fick ställas in. Under året har vi försökt att nå ut via mail och sms angående aktuell
trafikinformation. Vi har även informerat på hemsidan om de nyheter inom trafikrådet som börjat
gälla under året.

KPR 

KPR – kommunala pensionärsrådet – är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan
pensionärernas organisationer och kommunerna. KPR är ett mycket viktigt organ med möjligheter
att utöva påverkan inom äldreomsorgen – äldrepolitik.

Distriktsstyrelsen har utsett en arbetsgrupp, som har till uppgift att tillsammans med föreningar,
KPR och CPR (Centrala pensionärsrådet) arbeta fram gemensamma förslag att driva i samtliga kom-
muner i Skåne, som innebär en förbättra äldreomsorg. Det gäller både inom äldreboende och inte
minst inom hemtjänsten.

KPR och CPR har många gemensamma områden att bevaka som t ex ”Det nya hälso- och sjuk-
vårdsavtalet”, som är tecknat mellan Region Skåne och samtliga kommuner i Skåne.
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Ålderism – åldersdiskriminering

Ålderism eller åldersdiskriminering är kanske den mest accepterade formen av fördom som existerar
idag och den form av diskriminering, som det tas lättast på. Även om ålderism inte är begränsad till
någon speciell ålder, så är det de äldre som drabbas mest.

Åldersdiskriminering av äldre genomsyrar hela vårt samhälle – lagar, riksdag, näringsliv, offentliga
sektorn mm. Fr o m den 1 januari 2013 gäller en ny diskrimineringslag, som även omfattar de äldre
och lagen är tvingande. 

SPF Seniorerna har beslutat att föra kamp mot åldersdiskriminering. Det är ett högt prioriterat
område inom vårt förbund. Distriktsstyrelsen har utsett May Öberg att föra kampen mot ålderism.

En stor och mycket betydelsefull diskriminering av äldre, som är i behov av samhällets tjänster är be-
nämningen brukare. Detta drabbar inte bara äldre utan även personalen inom äldreomsorgen, som
har mycket låg status inom yrkeslivet. Benämningen sätter en mycket negativ prägel på hela omsorgs-
verksamheten och dess personal.

DO – Diskrimineringsombudsmannen har ännu ej besvarat skrivelsen angående benämningen
Brukare– diarienummer ANM 2017/2262.

May Öberg har sänt skrivelse och mail i ämnet till:
12 maj Amelia Adamo
28 september Redaktören på SVT Granskning
12 oktober Anders Svensson, chefredaktör på språktidningen med anledning av en artikel 

”Därför ogillas bruket av brukare” i DN.

Dessutom har May skrivit en motion angående benämningen Brukare till SPF Seniorernas kongress.
Flera kommuner i Skåne har tagit bort benämningen Brukare. Vi är hyresgäster, kunder och patien-
ter – både före och efter 65-årsdagen.

Samarbete mellan SPF Seniorerna, PRO och SKPF

SPF Seniorerna har samarbete med PRO och SKPF när det bl a gäller vissa konferenser. Distrikts-
styrelsen har utsett May Öberg som ansvarig för verksamheten. Samarbetet är mycket bra och till-
fredsställande.

Under 2020 har vi haft två sammanträden – ett fysiskt och ett digitalt. Från vår verksamhet har
May, Knut Sigander, Peter Lindgren, Björn Falkenström och Morten Kehler deltagit. En stor hjälp
har Emma Eriksson Olsson från Studieförbundet Vuxenskolan varit.

Årets projekt har varit ”Framtidens sjukvård” och konferensen var planerad till den 10 november
2020 på Medborgarhuset i Eslöv. Tyvärr fick konferensen ställas in på grund av Corona.

Ofrivillig ensamhet

Under hösten 2020 utlyste Socialstyrelsen återigen att ideella föreningar och stiftelser kunde söka bi-
drag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre inför 2021. 10 skånska
SPF-föreningar sökte och beviljades pengar för olika projekt. Skånedistriktet skickade också in en ny
ansökan om statsbidrag för 2021 men fick inte beviljat.
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Övriga arrangemang från Skånedistriktet 2020

Trädgårdsmässan

Skånedistriktet hade en monter på Trädgårdsmässan i Malmö den 5–8 mars 2020 alldeles i början av
pandemin. Distriktsstyrelsen och kansliet var tidigt medvetna om riskerna med det nya viruset och
ville inte utsätta monterpersonalen för exponering. Därför valde vi att ha montern obemannad, vil-
ket väckte en del uppmärksamhet. Montern förseddes med en skylt med följande text: 

”På grund av rådande Corona-virus är denna monter obemannad. Vi beklagar detta men SPF Se-
niorerna vill inte utsätta våra seniorer i montern för onödig exponering eftersom äldre drabbas hår-
dare av viruset. Ta gärna ett ex av tidningen Senioren eller en broschyr och läs om vår verksamhet!
Varmt välkommen som medlem i SPF”. 

Med facit i hand visade sig detta vara ett klokt beslut.

SPF-dagen på Jägersro

I början av 2020 inledde distriktskansliet ett samarbete med travbanan Jägersro utanför Malmö. 
Jägersro kunde erbjuda ett mycket trevligt dagsprogram för föreningarna i SPF med bland annat
stallbacksvisning, tipsrunda, lunch och självklart travlopp.

Datumet för dagen bestämdes till den 2 juni. Distriktskansliet skickade en inbjudan till alla för-
eningarna och intresset var så pass stort att vi övervägde att lägga in en extra dag. Men corona satte
tyvärr stopp för arrangemanget. Ett nytt datum sattes till den 10 november men fick också ställas in.  
Så snart omständigheterna tillåter det kommer det att göras ett nytt försök med en SPF-dag på Jä-
gersro.
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Skånedistriktets obemannade monter på trädgårdsmässan i mars 2020.



Valberedningen 2020

Ledamöter

Björn Falkenström Helsingborg, sammankallande
Rolf  Nilsson Ängelholm
Britt Stenkil S Sandby
Åke Emilsson Eslöv
Gun Söderstedt Kristianstad
Anders Persson Färlöv
Philip Olsson Brösarp

Stämman 2020

Valberedningens sammanträde inför stämman ägde rum 26 november 2019.
Till stämman föreslogs då:
Presidium
Ordförande
1 ny styrelseledamot
15 kongressombud samt 4 ersättare
Valberedningen hade ytterligare ett sammanträde 14 januari 2020. Då behandlades främst Göran
Wenemarks återinträde i distriktsstyrelsen.

Stämman 2021

Första möte ägde rum 2 september. Detta resulterade i en skrivelse till samtliga föreningar om att till
stämman behövdes:
2 nya ledamöter till distriktsstyrelsen
1 fyllnadsval till CPR
2 nya ledamöter till valberedningen
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Den nya verkligheten under 2020 – styrelsemöte i tält. Sedan mars 2020 har distriktsstyrelsen endast
träffats fysiskt en gång, vid planeringskonferensen vid Skepparslöv kvarn i augusti.



CASE – UserAge 2020

UserAge är ett forskningsprogram om åldrande och hälsa. Det startade 2017 och sträcker sig till
2022. I projektet deltar forskare från universiteten i Lund och Göteborg, Linnéuniversitetet och hög-
skolan i Kristianstad. Vidare sker internationellt samarbete. Verksamheten koordineras av Centre for
Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet. Centrets syfte är att genom
forskning skapa stödjande miljöer som främjar ett hälsosamt och aktivt åldrande och leder till sam-
hällsförändringar, såväl i Sverige som i övriga Europa.

I det råd, som är knutet till projektet, representeras SPF Seniorerna av Ann-Mari Storm och An-
neli af  Klinteberg.

Under våren har vi haft ett fysiskt möte med en riksdagsledamot, som önskade informera sig om vår
verksamhet. Därefter har verksamheten fått ske digitalt. Vi har tagit del av olika forskares arbete och
delgivit våra synpunkter. Den 14 maj fick vi en redovisning av resultatet av en panelstudie som vi
2018 medverkat till att ta fram. Studien gällde hur man ställer sig till lekmäns deltagande i forskning.
Den bearbetas nu. Publicering väntas ske till hösten. Vad man nu kan säga är att det är okänt för de
flesta att möjlighet till medverkan finns. Man föreställer sig inte att man kan bidra med något eller att
det är för svårt för vanliga människor. En del anser sig inte ha tid. Många är dock intresserade och
vill veta mer.

Forskarna är angelägna om att få spridning av sina forskningsresultat. Att få publicera sig i en ve-
tenskaplig tidskrift är dyrt och kan ta lång tid. Alla är betjänta av att ta del av och kunna använda sig
av vad man kommit fram till. CASE-dagarna är ett sätt att sprida kunskap, artiklar i dagstidningar ett
annat. På rådets förslag har kontakt tagits med våra olika organisationers tidningar. Ann-Mari Storm
har talat med Seniorens chefredaktör, Kristina Adolfsson, som välkomnar ett samarbete. Här gäller
det för forskaren att kunna ”översätta” forskarspråket till vanlig, mer förståelig svenska. 

Den 16 september hade vi ett online-möte, en lägesrapport rörande styrkor och svagheter i forsk-
ning om klientmedverkan. Vår grupp har också inbjudits att ha synpunkter på två olika enkäter vad
gäller läsbarhet och relevans. Flera av enkäterna är lånade från andra länder och behöver översättas
och anpassas till våra förhållanden.

I december började planering för digitalt CASE-möte 2021. Vi är tre ur gruppen som bjudits in
att delta i planeringen. Det kommer att äga rum vid tre tillfällen den 3, 10, och 17 maj. Man kommer
att fokusera på presentation och diskussion av forskningsresultat om ”sociala rättigheter och boende
för den åldrande befolkningen”. Inbjudningar med program för de olika tillfällena kommer att pre-
senteras. 
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Skepparslöv i augusti. Från
vänster Knut Sigander, ord-
förande SPF Seniorerna
Skånedistriktet, inbjuden
gäst Nils Ingmar Thorell, ord-
förande SPF Seniorerna Ble-
kingedistriktet samt Emma
Eriksson Olsson, Studie -
förbundet Vuxenskolan. 
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Medlemsantal i föreningarna
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Lokal uppbörd

Föreningar 25 (31) 20,7% (25,6%)
Personer 4.456 (5.786) 12% (15,4%)
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