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Konferenser, utbildningar och utbildningsmaterial 2023  
Utskicket går till: ordförande, utbildningsansvarig/studieombud i distrikt och förening samt 
info-adresser. 

Uppdaterad 2023-01-09 
 

 

Distrikt och förening 

 

Bedrägerier mot äldre, Digital  

Tis 7 februari kl 10.00 – 11.00 

Lotta Mauritzson, polisens nationella bedrägericenter medverkar. För alla medlemmar. 

 

Folkhälsokonferens Digital 

Ons 15 februari kl 10.00 – 12.00  

Konferensen ligger tidigt så att distrikt och föreningar ska hinna planera inför 
folkhälsoveckan, vecka 19.Kom ihåg att även bjuda in de som ska tillträda under våren.  

 

Rekryteringstips! del 8 Digital 

Ons 15 mars kl 10.00 -11.00 

Vi hälsar alla med intresse för medlemsrekrytering välkomna! Vi påminner om 
Folkhälsoveckan som ett utmärkt tillfälle för medlemsvärvning samt tar upp frågeställningar 
som inkommit till oss.  

 

Uppdrag studier – roligaste uppdraget? Digital 
Tisdag 21 mars kl 10.00 – 11.30 

Tips och trix för er som jobbar med studiearbetet i förening och distrikt: utbildningsansvariga 
– i distrikt och studieombud i föreningar. 

 

Tryggare ekonomi på äldre dar Digital 

Mån -tis 28 – 29 mars kl 8.30 – 12.00  

I samarbete med finansinspektionen och övriga seniororganisationer. 
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Zoom-utbildning Digital 

Ons 29 mars:  Zoom för alla som vill bli mer digitala. 

Kl 10.00 -12.00 Delta i ett Zoom-möte.  

Kl 14.00-16.00 Att leda ett Zoom-möte. 

 

Rekryteringstips! del 9  Digital 
Tis 25 april kl 10.00 -11.00 

Tips på:sommaraktiviteter, aktiviteter som motverka ensamhet under sommaren. och 
händelser  

inför höstens medlemsvärvning. För medlemmar som är intresserade av medlemsvärvning. 

 

Tryggare ekonomi del 2 Digital Ny 

30- 31 maj kl 8.30 – 12.00  

Fortsättningskurs för dig som tidigare gått ”Tryggare ekonomi”. 

 

Endast distrikt 

Ny i Distriktsstyrelse, fysisk konferens i två dagar   
Datum: 13 – 14 september Nu datum! 

Förbundet bjuder in nya distriktsledamöter till en konferens med en övernattning på 
Ålandsbåt.  

 

Pensionärsråd 

Utvärdering Hemtjänstindex 

18 januari  kl. 10-12, kl. 14-16 
 27 januari kl  10-12, kl.14-16 

För representanter i pensionärsråd samt ordföranden i distrikt och föreningar. Max 40 
deltagare per seminarium. 

 

Ny i pensionärsrådet 
23 februari kl. 10-12.   OBS! datum ej helt fastställt. 

Grundläggande kurs för nya och gamla representanter i våra pensionärsråd 

 
 



3 
 

Konferenser och utbildningar kan tillkomma under året:  
Pensionärsråd: Malin Wennberg  

Digitaliseringsstrategi: Ellinor Lundström  

IT - Miriam, EpiServer Sabina Bogård  

Hemtjänstindex Helena Olsson  

Mötesglädje  Doris Vesterlund 

 

Sakkunniga hos SPF Seniorerna 
Våra sakkunniga kan, tillsammans med förbundet, bjuda in till webbinarier med olika teman, 
under året. 

 
Studiematerial: studiecirklar, handböcker, filmer 

Trygg pension – ett pålitligt pensionssystem och rimliga pensioner - studiecirkel 

God livsstil och gott åldrande – en studiecirkel som bygger på boken Hela livet och 
Livsstilsverktyget 

Nya Föreningsguiden, under produktion 

Så fungerar SPF Seniorernas intranät – en utbildningsfilm 
https://spf.foreningssupport.se/forening-och-distrikt/utbildning/spf-seniorernas-intranat/ 

E-postadresser från förbundet– utbildningsfilm https://spf.foreningssupport.se/forening-och-
distrikt/utbildning/gratis-e-postadress-fran-forbundet/ 

Inspelade webbinarier från 2022 finns på intranätet. https://spf.foreningssupport.se/forening-
och-distrikt/inspelade-webbinarier/ 

 

 

Med hopp om ett riktigt roligt och lärorikt år! 

Åsa Österberg, utbildningsledare   2023-01-09 

 

 


