
 

 

Medlem i SPF – vad får vi för pengarna. 
Vad får vi egentligen för våra pengar när vi betalar medlemsavgiften? 

Detta är en fråga som vi i styrelsen får då och då, kanske mera ofta än normalt i dessa 
pandemitider. 

Den lokala verksamheten ligger ju i stort nere, inga månadsmöten, ingen bridge, boule eller 
mattcurling så det är kanske inte så konstigt att många medlemmar ställer sig frågan. 

Med denna skrivelse vill vi belysa att SPF är så mycket mera än lokalföreningen. Det kan 
förtjänas att påpeka att av medlemsavgiften 230 kronor går 160 kr till förbundet, 10 kronor 
till distriktet och resterande 60 till oss i lokalföreningen. 
 
SPF Seniorerna är en rikstäckande organisation med ungefär en kvarts miljon medlemmar 
fördelade i 26 distrikt med nästan 800 lokala föreningar.  
 
SPF Seniorerna är en intresseorganisation för pensionärer, partipolitiskt och religiöst 
obunden. Vi driver viktiga förändringar för Sveriges seniorer och påverkar regering och 
riksdag, såväl som landsting och kommuner. Opinionsbildning är en viktig del av detta 
arbete. 

SPF Seniorerna är remissinstans för regeringens förslag som rör äldre i samhället, och vill 
även lagstadga om pensionärsråd i alla svenska kommuner och landsting. 
 
Hittills har SPF under 2021 lämnat 5 remissvar till regeringen och under 2020 lämnade man 
cirka 25. Svaren har gällt ett stort antal ämnen som rör äldres ekonomi, hälsa och välfärd. 
Flera har handlat om Covid-19. 

SPF Seniorerna utövar också lobbyverksamhet och försöker påverka våra makthavare, man 
har under 2020 exempelvis träffat statsministern tre gånger för att klargöra våra 
inställningar i olika frågor. 
 
En annan viktig del i vår opinionsbildning är förbundets Facebooksida som idag har mer än 
90 000 följare. Seniorbloggarna är en annan viktig kanal. 
 
SPF citeras ofta i såväl dagspress som radio och TV, en företrädare för förbundets tidning 
Senioren framträdde helt nyligen (16/3) vid myndigheternas pressträff om Coronaläget. Han 
pressade Anders Tegnell med frågor om vaccination av äldre. 

På regional- och landstingsnivå driver distrikten en motsvarande verksamhet för att tillvarata 
de äldres intressen. Detta är naturligtvis av största betydelse, på denna nivå återfinns ju den 
så viktiga sjukvården. 



Även lokalt försöker vi verka för seniorernas intressen, främst genom deltagande i 
kommunala pensionärsrådet. I sammanhanget kan nämnas att vi har en representant i den 
referensgrupp som arbetar med Hunnebohemmets ut- och ombyggnad. 

Lokalföreningens främsta uppgift är kanske ändå att genom olika aktiviteter skapa 
engagemang och trivsel bland medlemmarna. Rådande pandemi har under det senaste året 
starkt begränsat möjligheterna till sådan verksamhet. Vi i styrelsen är lika frustrerade över 
detta som någon annan och ser otåligt fram mot nya tider när vi kan återuppta våra 
aktiviteter igen.  

Så snart vi har fått vaccinerat oss och det blir tillåtet att samlas, så kör vi i gång! 

Preliminära planer: 
• Årsmöte på Hav och Land 
• Karins ”Seniorgympa” enkel motion som passar alla 
• Jazzkväll i parken för medlemmar 
• Från september kör vi i gång våra aktiviteter med mattcurling, boule, bridge med 

mera 
• Kräftskivan i september markerar uppstart på våra månadsträffar igen. 

 
Vi understryker att detta är preliminära planer och att det är utvecklingen på pandemin som 
bestämmer, men 
VI VILL I GÅNG !!, 
 

Vi vill helst se att så många medlemmar som möjligt är intresserade av och engagerade i 
arbetet som utförs i hela SPF organisationen. 

Den som är medlem hos oss av en speciell anledning, kanske för att kunna delta i en viss 
aktivitet, exempelvis mattcurling, är naturligtvis också välkommen. Men det är viktigt att 
komma ihåg att SPF:s ändamål och verksamhet är mycket större och bredare än så. 

 

Hunnebostrand den xx mars 2021 

 

SPF Seniorerna Sotenäs 

Styrelsen 

 
 

 

 

 

 



På de olika hemsidorna, främst förbundets, finns en uppsjö av information om olika projekt 
man driver eller är engagerad i, länkarna nedan leder till ett urval som vi tyckte utgör ett 
aktuellt och representativt smakprov, det finns mycket mer. Bara att bläddra på. 
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Förbundet 

SPF - Seniorerna SPF Seniorerna är en av Sveriges största seniororganisationer 

SPF Seniorerna | Facebook 

Seniorbloggarna | SPF Seniorerna 

SPF - Seniorerna segrar 2020 

SPF - Seniorerna Dags för fast omsorgskontakt 

SPF - Seniorerna Thony svarar (svar om vaccinationer) 

Skriv under och hjälp oss påverka politiker och beslutsfattare Survey (surveymonkey.com) (upprop 
om äldreomsorgen) 

SPF - Seniorerna Våra viktiga frågor 

SPF - Seniorerna Seniorpodden 

 

Distriktet 

SPF - Seniorerna Bohusdistriktet 

SPF - Seniorerna RPR 

SPF - Seniorerna Vårdcentralspatrullen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spfseniorerna.se/
https://www.facebook.com/spfseniorernasverige
https://seniorbloggarna.com/
https://www.spfseniorerna.se/nyheter/ovrigt/2021/januari/segrar-2020/
https://www.spfseniorerna.se/nyheter/kategori-3/2021/mars/dags-for-fast-omsorgskontakt/
https://www.spfseniorerna.se/nyheter/kategori-3/2021/mars/thony-svarar/
https://sv.surveymonkey.com/r/MQ8SC8J
https://www.spfseniorerna.se/om-forbundet/vara-viktiga-fragor/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/bohusdistriktet/paverkan--inflytande/seniorpodden/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/bohusdistriktet/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/bohusdistriktet/paverkan--inflytande/rpr/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/bohusdistriktet/paverkan--inflytande/vardcentralspatrullen/

