
    September 
Ljuvliga, ljuvliga september                                                                                                     
än är det långt till december.                                                                                              
Än så är det sensommar och grönt.                                                                                          
Tänk så skönt! 
 
Ons 1 Hjärnkoll, SPF Seniorerna Flundre är värdar för distriktets uttagning till 
förbundets rikstävling.    
Tor 16 Distriktets styrelsemöte.  
 
Nu äntligen får vi öppna upp för våra möten och träffas fysiskt på olika sätt.              
Vi hoppas att det blir fler lättnade från FHM folkhälsomyndigheterna                            
så att vi känner oss mer fria att röra oss ut i samhället.                                                 
Kongressen den 23 - 24 augusti har avslutats. Stadgar och motioner har 
klubbats igenom. Nästa Kongress är inom 2 år 2023 i Stockholm.                          
Det beror på att förra året 2020 den 12 juni var ett digitalt ZOOM-möte som 
omfattade verksamhetsberättelser 2017-2019, årsredovisningar 2017-2019, 
fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen, beslut om arvoden, beslut om 
årsavgift till förbundet, val av förbundsordförande samt förste och andre vice 
förbundsordförande, val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen, val av 
revisorer och ersättare samt sammanslagning av distrikten Jämtland och 
Härjedalen.  Stadgeförslag, motioner, rapporter samt val av ledamöter till 
beredningsutskott, ny valberedning, arbetsordning för valberedning och 
revisorer flyttades till 2021. Den fortsatta kongressen kunde genomföras 23 - 
24 augusti i Aronsborg utanför Stockholm. Kongressen var välorganiserad med 
tillfälle för ombuden fick träffas fysisk tillsammans med förbundsstyrelsen och 
förbundets tjänstemän.  Presidiet med ordförande Elving Andersson och vice 
ordförande Göran Karlsson lotsade oss igenom alla punkter på ett lugnt och 
föredömligt sätt. Flera talare lyfte upp viktiga frågor. En debatt är ett måste och 
gav oss tillfälle att tänka ett varv till. Resultatet blev att vi godkände mycket av 
det förarbete som förbundsstyrelsen och tjänstemännen har gjort plus några 
tillägg som kommer med i stadgarna. Protokoll från kongressen kommer så 
småningom. Se förbundets hemsidor.                                                                                                                          
Ja, ibland går tiden fort. Den 19 septemberhar vi kyrkoval och nästa år val av 
politiska partier samt personer som skall delta i kommun, region och riksdag.  
Våra val är viktiga. Vi är över 2,5 miljoner röstberättigande pensionärer.          
Tänk på vi vad vi kan påverka! Försök att koncentrera och lyft de viktigaste 
frågorna som berör pensionärerna. Vi kanske inte kan begära allt men ibland är 
någon fråga viktig nog.                                                                                                            
Vi har tidigare haft kongress var 3:e år. Förslag var att vi har kongress var 4:e år 



enligt övriga samhällets valperiod för politiker.                                                    
Förslaget blev att i mellan perioden ha en digital kongress två år före den 
fysiska kongressen vart 4:e år. Var 4:e år är en lång tid och vissa frågor som kan 
eventuellt bearbetas och besvaras betydligt tidigare beroende på vikten av 
frågan. I dag finns en stor mängd motioner som skall godkännas på kongressen. 
Kongressen bör vara i paritet för att ligga till grund för viktiga frågor inför 
kommande politikerval.                                                                                                    
Vår uppgift är att lyfta viktiga pensionärsfrågor så att politiker både lyssnar och 
för vår talan i kommun, region och i riksdagen. Ibland tycker man att vissa 
frågor återkommer. Visst är det så!                                                                                 
Tar man inte upp frågan igen finns risken att det försvinner i allt annat som är 
viktigt i vårt samhälle.                                                                                             
Pandemin har satt sina spår vilket gör att sjukvården får göra många 
prioriteringar. Det betyder att vi inte får glömma bort att vi har en talan för 
våra äldre som inte har krafter själva men har stort behov av olika 
samhällsinsatser.                                                                                                                   
Vi bor i ett otroligt bra och gott samhälle men det finns faktiskt de som inte får 
del av det goda livet. Här har vi en uppgift att på olika sätt uppmärksamma det 
som inte är självklart för en del.                                                                                                     
Tack alla som stöder vår förening. Det är tillsammans vi kan göra mycket.              
Alla pensionärer har ett långt erfarenhets rikt liv och är värda ett lika mycket 
ett gott liv. 
 
                              


