
 

                  Västerbottensdistriktet 
 

 

          Nordmaling 2020-08-26 

 

 

Till alla Ordförande och presidier inom  

SPF Seniorernas föreningar i Västerbotten 

 

 

Hej på er alla!  

 

Jag börjar med en förhoppning att ni allesammans är friska och krya, och att ni själva och alla era 

medlemmar har sluppit de medicinska effekterna av coronavirusets härjningar.  Nu börjar väl också 

allt fler (både sakkunniga och politiker) inse att pandemin har skapat andra, mera psykiskt negativa 

effekter av ofrivillig isolering och karantän, och att de sociala avstånden och frånvaron av de 

fysiska mötena också ger effekter som kanske inte är så eftersträvansvärda.  Nu börjar ju också 

både jurister granska om t.ex. besöksförbudet på våra äldreboenden överhuvudtaget är förenligt 

med vår grundlagsstiftning.  Vi lär säkert få höra mer om det längre fram. 

 

Vi får ju närmast dagligen uttalanden och direktiv som talar om för oss ”70+-are” att vi är en 

riskgrupp och att vi helst böra hålla oss ifrån alla kontakter, inklusive de med våra närmaste. 

Självklart ska inte SPF Seniorerna medverka till smittspridningen, men till ljuspunkterna i den 

annars tämligen trista corona-tillvaron hör ändå att många av föreningarna försöker hitta andra och 

mera riskfria sammankomster, nu när vi rekommenderas att inte hålla några månadsmöten. Det är 

mycket roligt att höra om alla innovativa lösningar till att få ses som kommit fram, och fler lär vi 

säkert också höra talas om, om nuvarande direktiv och inskränkningar fortsätter.  Även på 

distriktsnivå diskuteras hur aktiviteter ska kunna genomföras utan större folksamlingar inomhus, 

och med hänsyn tagen till avstånd, resor, serveringar etc. 
 

Förbundet har ju också gått ut med sina rekommendationer, som har mailats till alla medlemmar 

som har e-mail.  Jag tar för givet att ni sett dem, och att vi i möjligaste mån försöker följa dem. 

Jag vill understryka orden rekommendationer och i möjligaste mån.  Vi är ju inte i lag förbjudna att 

träffas, men understryker också vikten av att följa de råd som ges om avstånd och hygien.  
 

Från distriktets sida försöker vi också anpassa verksamheten till restriktionerna. Alla möten för 

styrelsen har sedan i våras hållit digitala via webben, och de sedvanliga träffarna och utbildningar 

för föreningarnas uppdrag har ju som ni vet lagts på is tillsvidare.  Samtidigt så vet vi ju att ett antal 

föreningar och deras förtroendevalda inte kunnat få sina utbildningar efter man tillträtt sina nya 

uppdrag. Det gäller framför allt nya ordföranden, vice ordföranden, sekreterare och kassörer, men 

även de som blivit nya som ansvariga för medlemssystemet MiRiaM och websidans system 

EpiServer, och kanske även andra funktioner i föreningen.  Distriktet har tagit ett beslut att erbjuda 

dessa föreningar utbildning på plats.  Det innebär att föreningen bokar lämplig lokal och bjuder in 

aktuella funktionärer, och distriktet kommer och utbildar på er hemmaplan, just för er. 

Erbjudandet gäller naturligtvis i första hand för de föreningar som fått många nya funktionärer i 

sina styrelser och ansvarsposter, och ska ju inte generellt ersätta de traditionella utbildningarna. 

Finns dom akuta behoven i föreningen, så hör av er till utbildningsansvarige Inger Gustafsson på 

mailen ig@it4unet.se , eller till mig på mail ingemar.sandstrom@nordmaling.se  så kan vi enas om 

tid och innehåll. 
 

mailto:ig@it4unet.se
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Jag antar också att ni allesammans uppmärksammat förbundets satsning på medlemskap i SPF 

Seniorerna, med annonsering i både riks- och veckopress.  Det är självklart jätteviktigt, just nu 

under rådande omständigheter, att våra lokala aktiviteter för att få nya medlemmar inte stannar av, 

även om vi just för stunden inte kan erbjuda vår huvudaktivitet, månadsmötena.  Men som också 

förbundet påpekar;  nu mer än någonsin är det viktigt att seniorerna kraftsamlar för att tydligt 

markera mot alla de missförhållandena inom främst äldrevård och omsorg, som blivit så tydliga när 

vi drabbades av pandemin.   Förbundet gör i skrivande stund en namninsamling för att påpeka för 

politiken de krav som finns från oss seniorer för att åtgärda de bristerna.  Här är det också viktigt 

att alla vi SPF-are går in och ”skriver under”.  Det görs väldigt enkelt, genom att gå in på 

förbundets hemsida www.spfseniorerna.se , och därifrån knappa in sig på uppropet.  I Västerbotten 

finns drygt 6.000 medlemmar. Hur många ska vi lyckas få att skriva under?  

I samband med förbundets annonskampanj kommer också -om styrelsen ger sitt OK- distriktet att 

annonsera om nya medlemmar, och det blir en ganska ordentlig annons, med hänvisning och 

telefon till samtliga föreningars ordförande, för kontakt och information. 
 

Jag vill slutligen trycka lite särskilt på Ensamhetsprojektet, som nu utlyser nya pengar för 

aktiviteter inom projektet för år 2021.  Det finns möjlighet att söka pengar, och styrelsen kommer 

nästa vecka att besluta om en uppmaning till alla föreningarna i distriktet att skapa ett projekt. 

Både SPF Seniorerna Holmsund/Obbola och SPF Seniorerna Sydporten i Hörnefors har varit 

framgångsrika i sina ansökningar, och tankegången är väl att alla föreningar ska få hjälpa att skapa 

sina egna projekt och ansökningar.  Ansökningstiden är kort, den pågår bara till i slutet av 

september.  Nya information om Ensamhetsprojektet kommer alltså inom kort.  
 

I övrigt kan meddelas att skapandet av resekommittéerna blir lite senare i höst, att det finns idéer 

om att även skapa distriktsgemensamma hälsokommittéer senare i höst.  Det diskuteras också 

möjligheten till, och behovet av, en ordförandeträff senare i höst, kanske i november om det hunnit 

komma nya direktiv och förhållningsorder till dess.  Vi får se. 
 

Ja, det här var några rader kring nuläget och vad som anses vara av vikt för alla att vara 

uppdaterade på.  Har du/ni några ytterligare funderar, så tveka inte att kontakta någon ur styrelsen 

eller direkt till mig, så ska vi/jag försöka hjälpa till så gott vi kan. 

Jag hoppas naturligtvis på att vi snart får börja agera som den sociala förening vi ändå är, och vill 

tillönska dig och ditt presidium allt gott fram till vi kan träffas igen, 
 

 

Med de bästa SPF-Seniorerna-hälsningar 
 

Ingemar 

Ingemar Sandström 

Ordförande  

SPF Seniorerna Västerbotten 

070-309 8463 

ingemar.sandstrom@nordmaling.se  
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