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VERKSAMHETSPLAN 2021 för SPF Seniorerna Kumlabygden    

 

Vi startar med nytt verksamhetsår 2021 med årsmöte onsdagen den 16 juni 2021, varvid 

föreningens styrelse och ombud väljs. 

Styrelsen har som avsikt att genomföra ca 10-11 styrelsemöten under året. 

Styrelsen planerar att ha 10-11 medlemsträffar/månadsmöten under året med varierande 

innehåll för att tillgodose olika smakriktningar. På månadsträffarna kommer styrelsen att 

även lämna information om pågående och planerade aktiviteter samt annan information 

som kan vara viktig för medlemmarna. Kaffeservering och lotterier kommer att anordnas. 

Träffarna kommer även 2021 att hållas onsdagar i Fylstakyrkan. 

Styrelsen kommer att utge ett tryckt Programblad för 2021 som distribueras till samtliga 

medlemmar snarast efter årsmötet 2021. Med programbladen når vi även medlemmar som 

inte via dator och Kumlabygdens hemsida kan få övergripande information. Programbladet 

kan även ses som en annonspelare för att kunna få nya medlemmar till föreningen. 

Styrelsen ser SPF Seniorerna Kumlabygdens hemsida som en viktig och i framtiden den 

främsta informationskanalen. Utifrån det nya medlemsregistret kommer e-post att kunna 

skickas med ytterligare information och påminnelser om aktiviteter. Även NA kommer att 

nyttjas för information om kommande aktiviteter och notiser införs om utförda aktiviteter. 

Styrelsen kommer att fortsätta att utveckla aktiviteter i grupperna Natur, Kultur och Fritid 

där olika studiecirklar, kulturaktiviteter, friskvårdsaktiviteter, resor och utflykter finns med.  

Styrelsen ser även att viss datakunskap är nödvändig för äldre och försöker därför anordna 

lämplig utbildning, främst för hantering av smarta telefoner, som idag nästan alla 

pensionärer förfogar över. I och med Covid19 pandomin ser vi även att behov av och 

möjlighet finns till gemensamma möten digitalt via videomöten med program som Zoom 

mfl. 

Verksamheten kommer att vara beroende av hur påbörjad vaccination förlöper samt det 

fortsatta behovet att förhindra smittspridning i samhället. Vi vet också att äldre kan bli 

mycket sjuka om man drabbas av Covid19 viruset och måste vara extra försiktig och inte 

umgås hur som helst. 

Med beaktande av pandomins utveckling planerar styrelsen att anordna för medlemmarna 

Påskbord såväl som Julbord som alltid har varit välbesökta inom ramen för månadsträffarna. 

Om det är möjligt och lämpligt fortsätter vi med månatliga Sociala luncher och Caféträffar 

som visat sig vara välbesökta och en viktig kontaktpunkt. Det kan även bli aktuellt med 

någon pubafton.  
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Längre resor i form av flerdagsresor, bedöms vara svåra att arrangera med deltagare av 

enbart SPF Kumlabygdens medlemmar, men bedöms kunna samordnas med andra 

föreningar eller Örebrodistriktet. Vi har ändå fördelen att ha en egen busschaufför (frivillig) i 

föreningen tillika reseplanerare varför endagsresor med buss är lättare att anordna. 

 

I samband med kortare utflykter, där bil behövs, löses transportfrågan genom att samåkning 

sker med deltagande medlemmarnas egna bilar, dvs att har man plats i egna bilen tar man 

men någon/några som inte har bil mot en mindre milersättning. 

 

Utsedda ombud från styrelsen kommer att delta i det av Kumla kommuns nystartade 

Pensionärsrådet (KPR) tidigare Sociala rådet och även i Talesombudens- och Väntjänstens 

sammanträden för att bevaka de äldres rättigheter och önskemål vad avser tillgänglighet 

mm. Kerstin Lundqvist Eriksson kommer att delta i Regionpensionärsrådet (RPR).  

 

Styrelsen skall verka för att fler blivande pensionärer väljer SPF Kumlabygden 

som sin pensionärsförening. Vi är nu ca 260 medlemmar men kan bli fler. 

 

Styrelsen för SPF Seniorerna Kumlabygden    
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