
Mitten av september  
 
Det har vänt! Den 29 september känns som ett mycket viktigt datum för vår 
verksamhet. Äntligen kan vi få träffas fysiskt igen. Hälsa på gamla och nya vänner på 
våra månadsträffar, åka på resor som vår eminenta resegrupp planerat och nu sätter 
i verket. Starta upp våra utbildningar tillsammans med Vuxenskolan. Ja det är 
verkligen mycket som sker i dessa dagar. Höstens och vinterns program dyker upp 
på våra hemsidor och brev med program skickas ut till våra medlemmar som är 
”odigitala”. 
 
På förbundsnivå har vi nu äntligen kunnat klara av vår kongress. Läs gärna 
Catharina Hedins utförliga rapport som finns på hemsidan. Två viktiga beslut sticker 
ut – nya stadgar, där har distriktet varit representerat i två av de tre grupperna som 
arbetade fram förslaget – nytt bostadspolitiskt program, där har distriktet också ingått 
i den grupp som arbetat fram det förslaget. Berndt Ericsson blev redan på 
kongressens första del i juni 2020 invald i förbundsstyrelsen och har redan gjort 
ordentliga avtryck i pågående uppdrag. Dessutom fick distriktet med en representant 
i valberedningen som ska arbeta fram förslag till ny förbundsstyrelse 2023. Det är ett 
mycket ansvarsfullt uppdrag och vi har varit delaktiga i detta sedan 2014! 
 
Förbundets äldrepolitiska arbete har absolut inte stannat av under pandemin, tvärtom 
så har Förtroendevalda och tjänstemän på ett föredömligt sätt lyft våra frågor i 
riksmedia med stor framgång. 
 
Vad händer nu på distriktsnivå? Ett av våra viktigaste instrument för trivsel och 
rekrytering – resorna har nämnts och jobbar nu fram nya förslag, som på årsbasis 
brukar bli ca 25 resor av olika slag. Följ upp detta på vår hemsida och era 
föreningsrepresentanter kommer naturligtvis att redovisa nytillkomna resor på 
månadsträffarna. Margaretha Wuopio har varit anlitad som ”konsult” till distriktet i 
Västerbotten som nu inför samma upplägg som vi har. 
Trafiksafari har nyligen genomförts och samstämmiga kommentarer lovordar Gavles 
arrangemang med Anders M Johansson i spetsen. Nu är det dags att skicka 
stafettpinnen vidare. Vilken förening vill arrangera nästa års Trafiksafari? 
 
21 – 22 september är det återigen 60+ mässa på Monitor ERP Arena (Gavlerinken i 
folkmun). Distriktet är som vanligt med. Mässan är öppen 10 – 16 båda dagarna. 
 
Den 1 oktober blir det Rollatorvarvet i Boulongnern i Gävle. Planeringen är klar och 
den närmaste tiden kallas funktionärer och samarbetspartners till information på 
plats. Anmälan är öppnad och det är först till kvarn som gäller fram till den 24 
september. Intressanta utställare och underhållning. Kom även om ni inte deltar med 
olika hjälpmedel. Kan i det sammanhanget inte låta bli att lovorda samarbetet med 
Länsförsäkringar Bank. 
 
11 oktober kallar distriktet till ordförandeträff (tre från varje förening) i Järbos Folkets 
Hus. Det är Furan som är värdförening så det blir säkert bra. Förbundets 1:a vice 
ordförande Lena Gustafsson kommer att informera om nyheterna i de nya stadgarna, 
Ellinor Lundström från Vuxenskolan har mycket nytt att berätta om, inte minst det 
reviderade utbildningsprogrammet som Berndt Ericsson och hon arbetat fram inför 
hösten/vintern. 



 

Avslutningsvis det är härligt att se att ni i föreningarna ligger så väl framme i vår 
omstart, men planera med en viss försiktighet så att vi inte får ett bakslag. 
 
Vid pennan (datorn)  
 
Hans Ström 
 


