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Inledning 

År 2020 kommer att gå till historien som det år då mycket vändes på ända då en pandemi svepte 
över landet med många avlidna. Mycken sorg och oreda har följt i pandemins spår.  

Även vår verksamhet har påverkats i stor omfattning med många inställda evenemang och 
isolering. Flera av våra styrelsemöten och månadsmöten har skett via ”länk/digitalt” en nyhet för 
många av oss. Träning ger dock färdighet plus att föreningen inköpt en videokamera för att 
kunna erbjuda god teknisk kvalitet på de ”sändningar” vi gör. 

När detta skrivs, januari 2021, är vi inne i pandemins andra våg. Vi har nödgats flytta årsmötet 
liksom att fortsätta att presentera våra evenemang utan att fysiskt träffas. 

Det är vår förhoppning att vaccinet under våren kommer att lösa problemet och att vi kan umgås 
på det sätt vi brukar göra.  

Vårt program för våren, omfattande som brukligt, har dock många förbehåll om att en del 
verksamheter kan komma att senareläggas eller att ställas in. När vi kan, kommer vi att använda 
vår nya kamera som ersättning för fysiska träffar. 

 

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. Efter en omstart skall verksamheten tas upp igen en bit in på nya året.  

• Ett rikligt kulturutbud i både närområdet och på avstånd.   

• Studiebesök 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 nyblivna medlemmar inbjuds till en sammankomst för att känna sig välkomna. 
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 ut via Facebook. 
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. 

 

 



Distributionen av våra program (vår och höst) 

Under 2020 provade vi att distribuera våra program via epost till medlemmarna. Ett mindre antal 
medlemmar, som saknar epost, har fått det på papper.  

Genom ett framgångsrikt arbete med att öka penetrationen med epost når vi nu cirka 93 % den 
vägen (tidigare cirka 75 %). Vi finner därför ingen anledning att gå tillbaka till pappersdistribution 
för alla. Det besparar oss kostnader och en del vedermödor. 

Målet är att nå 100 % täckning med epost inom något år.   

 

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. 
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. 

Möjlighet 
Vintergäcken har fortsatt god ekonomi. 


