
Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 

SPF Seniorerna Österfärnebo 2022 
  

Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är de mål och riktlinjer för åren 2021 - 2023, som antogs 
vid förbundskongressen 2021-2023. På grund av rådande pandemi förlängs målsättningen även till 2022,  
enligt distriktsstämmans beslut. 

 Huvudrubrikerna i detta dokument är:                                                                                                         

 Fler och engagerade medlemmar  En stark röst för seniorerna 

Öka vår synlighet   En organisation i tiden 

Bakgrund:                                                                                                                                                                    
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. SPF Seniorerna finns 
runt om i landet och har cirka 247 000 medlemmar fördelade på drygt 800 lokalföreningar i 26 distrikt.  
Prioriterade frågor enligt förbundskongressen i Håbo i augusti 2021 är:   

Vård och omsorg   Seniorrespekt  Konsumentpolitik. 

  

Övergripande värdegrund för alla SPF Seniorer föreningar och verksamhet:  

”SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi värnar varje persons 
lika värde och rätt. Rätten till ett gott och värdigt liv är central för SPF Seniorerna. Vi visar varandra 
respekt och hänsyn och tar till vara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För 
att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, 
regionalt och lokalt”. 

 

Rekrytera och behålla  

Under året skall genom personliga kontakter rekryteras minst tio nya medlemmar.                                        
Ett varierat och intressant programutbud skall eftersträvas.                                                                 

Trivselträffar, en gång per månad,  januari-april,  september - december.   Utflykter, sommartid.    
Åtgärder för att stimulera mobiltelefon- och datoranvändning. 

Rekommendera och införa SPF-appen, öka intresset för vår hemsida.                                                        
Boule på banan i Österbor, torsdagar; på Lingonguppet, måndagar, från vår till höst.  

Bridge under vinterperioden.                                                                                                                              
Studiecirklar pågår och nya startas beroende på intresse såsom läsecirklar och digitalisering.  

Mattcurling, pågår vinterhalvåret i Bygdegården.                                                                                                 
Motions- och friskvårdsaktiviteter i olika former. 

  

Påverkan och inflytande 

Vi är representerade i RPR (Regionförbundets pensionärsråd), genom Rurik Löfmark, Gävle, och i                
KPR (kommunala pensionärsrådet) i Sandvikens kommun genom Alvar Olsson som ersättare.  

Ärenden i kommunala pensionärsrådet skall diskuteras i styrelsen eller i annat lämpligt forum. Styrelsen 
skall skapa kontakter för en fortlöpande dialog med politiker och beslutsfattare i frågor som rör lokala 
förhållanden för våra medlemmar.  

Anordna offentliga påverkans/informationsmöten i äldrepolitiska frågor i samarbete med andra 
organisationer.  
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Folkhälsomyndighetens rekommendationer skall gälla under rådande Coronapandemi.  

  

Styrelsens förslag till  träffar under 2022  

Januari    Trivselträff i Sockenstugan.    

Februari    Årsmöte i Sockenstugan.          

Mars    Trivselträff i Sockenstugan.   

April    Vårlunch i Bygdegården med underhållning och frågesport. 

Maj   Uteaktivitet         

Juni/juli   Utflykter 

Augusti    Surströmmingsfest i Koversta.   PRO ansvariga.  

September    Trivselträff.       

Oktober    Trivselträff.       

November    Trivselträff.       

December    Julbord i Bygdegården. 

  

Ev. besök med underhållning på Solängsgården, vårt äldreboende. 

  

Alla sammankomster planeras till onsdagar om möjligt i första hand, 3:e eller 4:e onsdagen i  

månaden. 

Inbjudan till resor, dels i distriktets arrangemang och i egen regi. 

  

 


