
 

Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Botkyrka 2019 

 

Förslag till beslut 

 

Styrelsen föreslår att: 

 

Årsmötet godkänner Verksamhetsplan för SPF Seniorerna, Botkyrka 2019 

 

Vid förbundets kongress 2017 beslutades att distrikt och föreningar under 

innevarande kongressperiod 2018-2020 skall koncentrera sitt arbete på  

 

• Rekrytera och behålla 

• Påverkan och inflytande 

• Synas och höras i samhällsdebatten 

 

Föreningens övergripande mål 

Föreningens övergripande mål är att  

 

• Ge föreningens medlemmar meningsfulla aktiviteter och social gemenskap 

• Tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet via det kommunala 

pensionärsrådet 

• Samverka med förbund, distrikt och andra föreningar inom SPF Seniorerna i 

frågor som berör äldres valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande 

• Via månadsmöten och digitala medier informera medlemmarna om frågor 

som berör dem  

• Arbeta för att behålla våra medlemmar 

• Rekrytera nya medlemmar 

• Bedriva verksamhet som främjar förståelse mellan generationerna 

 

Mål 2019 

 

Inre verksamhet: 

 

1. Föreningen skall arrangera minst två PUB-kvällar per termin 
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2. Föreningen skall arrangera minst fyra månadsmöten per termin 

3. Föreningen skall arrangera och stödja friskvårdsaktiviteter 

4. Föreningen skall arbeta med att förbättra möjligheterna att via digitala 

medier (hemsida, Face Book och mail) sprida information till medlemmarna 

och att kunna kommunicera med medlemmarna 

5. Föreningen skall genom att inbjuda till olika typer av aktiviteter verka för 

rekrytering av nya medlemmar 

6. Föreningen skall följa upp varför medlemmar väljer att avsluta sitt 

medlemskap i SPF Seniorerna samt dra lärdom av denna kunskap för att 

minska medlemstapp 

7. Föreningen skall årligen anordna ett antal fester t.ex. +85 lunch, julfest, 

Luciafirande, sommaravslutning, funktionärslunch, nya medlemmar m m.  

8. Föreningen skall verka för att öka antalet cirklar och andra regelbundna 

aktiviteter 

9. Föreningen skall verka för att reseaktiviteterna upprätthålls på minst 

nuvarande nivå 

10. Föreningen skall vara lyhörd för nya medlemmars önskemål om nya 

aktiviteter 

11. Föreningen skall på lämpligt sätt sprida samhällsnyttig information till sina 

medlemmar 

 

Yttre verksamhet: 

1. Föreningen skall ha aktivt deltagande i KPRs sammanträden 

2. Föreningen skall genom sin styrelse delta i möten med distriktets 

samrådsgrupp, Södertörnsgruppen 

3. Föreningen skall i samverkan med Stockholmsdistriktet och övriga 

Stockholmsföreningar delta i SPF Seniorernas påverkansarbete för ökad 

valfrihet, trygghet och rättvisa för äldre 

4. Föreningen skall samarbeta med Botkyrka kommun och övriga 

pensionärsorganisationer I kommunen och i närkommunerna. 

 

 

Botkyrka i februari 2019 

Styrelsen 


