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Mål
SPF Vintergäcken har som mål att fortsätta med alla de aktiviteter som finns idag.







Månadsmöten med musik eller föredrag av så hög kvalitet som möjligt.
Studieverksamheten vilken har ett stort utbud med 100-tals deltagare.
Föredrag inom smalare områden för specialintresserade åhörare.
Resor som kan vara attraktiva: 1-dags, flerdags och ibland utlandsresor.
Ett rikligt kulturutbud i både närområdet och på avstånd.
Studiebesök och utflykter med kortare dagsbesök som berör kultur, samhälle och
näringsliv.

Rekrytering
Våra aktiviteter av hög kvalitet drar ständigt till sig nya medlemmar främst på grund av social
trivsel.
Föreningen har inte antal medlemmar som enskilt mål utan endast verksamheter där
medlemmarna trivs och kan utvecklas. Nya medlemmar välkomnas av en välkomstkommitté
vid varje månadsmöte.
Alla nya sextiofemåringar inbjuds att komma till ett möte och prova på gratis.
Vår ordförande skickar året om ut gratulationskort vid jämna födelsedagar vilket är uppskattat
särskilt av dem som inte längre är så aktiva.
Hemsida PR
Föreningen har en mycket välbesökt hemsida. Dessutom läggs alla uppgifter även ut via
Facebok.
Alla våra aktiviteter refereras normalt på vår hemsida.
De flesta studiegrupper har också presenterats liksom boulegrupper.
För att också de som ännu saknar en dator och/eller datorkompetens skall få del av vårt stora
utbud skickas eller bärs såväl vår- som höstprogram även ut med gammaldags brevhantering.
KPR
Vi samverkar med PRO i det kommunala pensionärsrådet, KPR.
Medlemmarna i pensionärsrådet har studerat SPF:s handbok för pensionärsråd samt dessutom
PROs motsvarande skrift, för bättre samverkan.
Under 2018 lämnades en enkät till samtliga partier i kommunfullmäktige med frågor om
partiernas ståndpunkter i äldrefrågor, huvudsakligen boendefrågor.
Vi berättar vid månadsmöten om aktuella frågor som behandlas i KPR.
De skrivelser som görs läggs ut på vår hemsida.
Bra tips från kommunen länkas till våra webbsidor.
Problem
Ett stort problem utgör information till dem som saknar datortillgång.
Ett annat problem utgör kontanthanteringen som numera är minimerad, men vi behöver
komma vidare med swish samt information om IT-säkerhet.
Möjlighet
Vintergäcken har en god ekonomi.

