
Verksamhetsplan 2019 för SPF Seniorerna Moringen Nynäshamn 
 

Enligt våra stadgar andra paragrafen – Ändamål - är vår uppgift att:  
 

• informera medlemmarna i frågor som berör dem 

• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna 

• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR 

• aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap 

• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna. 

Vårt mål är att alla medlemmar ska känna sig välkomna i föreningen samt hitta och göra 

intressanta och utvecklande aktiviteter och få nya vänner.  För det är vi beroende av aktiva 

och engagerade medlemmar som är måna om varandra och vår gemenskap.   
 

Vi arrangerar månadsträffar med intressanta föredragshållare eller underhållning på 

Hantverkargården. Då serveras också kaffe med tilltugg. 

 

Vi har ett antal studiecirklar med varierande innehåll i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 

 

Vi bjuder in till dagsutflykter, kulturevenemang, studie-och teaterbesök och flerdagsresor, 

ibland tillsammans med andra föreningar på Södertörn. 

 

Vi har också en resesamordnare som samarbetar med researrangörer och erbjuder resor 

utanför vårt närområde och på längre tid. 

  

Vi ska aktivt driva frågor som berör oss äldre i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och 

rapportera det fortlöpande arbetet på månadsträffarna. Vi ska också delta i Södertörnsgruppen 

och Nestor och där framföra vår förenings synpunkter. Även detta ska rapporteras till 

medlemmarna på månadsträffarna. 

 

Varje termin ska nya medlemmar bjudas in till välkomstträff.  Där presenterar vi styrelse, och 

våra verksamheter. I slutet av varje termin bjuds samtliga funktionärer på lunch som tack för 

det arbete de utfört. 

 

För att fånga upp tankar och funderingar som våra medlemmar har, har vi en förslagslåda som 

finns tillgänglig på alla träffar. 

 

Programblad ges ut två gånger om året, dels i augusti och dels så fort det är möjligt efter 

årsmöte som hålls i februari. I programbladet finns alla planerade aktiviteter, kontaktuppgifter 

till styrelse och övriga funktionärer samt information om övriga förmåner. 

 

SPF Moringen deltar i lokala arrangemang såsom Föreningens dag och Seniordagen  

 

Vi har en hemsida där relevant information ska finnas, aktiviteter annonseras på hemsidan och 

under ”Föreningsnytt” i Nynäshamnsposten, dessutom försöker vi få med reportage i 

lokaltidningen från våra aktiviteter 


