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Om ditt nyhet$rev ser lon$igt ut i din efo$Hient, ldicka här:Nyhetsbrev från SPF Seniorema
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SPF Seniorernas kommentarer om
5, MB C och L:s sakpol,itiska
överenskommelse
Fööundsordförande Eva Eriksson
kommenterade örerenskommelsen mellan S,
MP, C och L:

- Positivt att pensionsnivåerna höjs och att en
primäMrdsreform finns med, men de
bostadspolitiska förslagen är otillräckliga och nya
s katter ris kerar att göra nya hål i pens ionärernas
plånböcker.

Läs hela komnentaren här

Ny som förtroendevatd?
* Du har väl inloggning till yårt intranäQ Där hittar
du massor av aktuell information fån förbundet.

- Du wt väl också att vår webbutik är flld av
nyfiigheter ör dig som örtroendevald? Här hit0ar
du handböcker, rapporter, profi I produkter,
mässmaterial, medlemsmärken och mycket
annat

Till intranätet

Boka kostnadsfri företäsning
Hjärt-Lu n gfonden erbjuder alla fören ingar inom
SPF Seniorerna kostnadsfia föreläsningar med
forskare. Hjärt-Lungfonden vill ge fler människor
chansen till mer kunskap och ett friskare liv.
Deras vision är en vårld fri trån hjärt-
lungsjukdom. Boka en infessant och lärorik
föreläsning m ed någon av deras forskare.

It/er info på intranätet
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Håll dig uppdaterad här

Adresser titt btivande 65- och
67-åringar
Enligt önskemål som framkommit i förbundets
undersökning av hur föreningar använder 65-
årsadresserna, kommer vi under 2019 ärnen

til I handahålla adres s er för blivande 67-åringar.
Adresserna för såväl blivrande 65-åringar som
67-åringar läses in krartialsvis i Miriam och hittas
under lrledlem scenter/Pros pects.

Läs rner här!

Nya medtemskort
Ärets medlemskort kommer medskickat i

Senioren nummer 2, som når uttill
medlem marna i månadsskiftet februari/mars. På
varje ark finns hå kort lvledlemmama i hushållet
ta r vars itt kort och s kriver s itt res pektive na m n på
baksidan. Behöw bara ettmedlemskortkan man
gäma spara det effa kortet ifall det skulle
behöws ett nytt under året. tvledlemskort att dela
uttill nya medlemmar kommer inom korttill
webbutiken. r

Förbu ndsmästerskap 201 9
Ättia mästerskap planeras ör året. Sju är spikade
och klara enligt nedan.
Grenarna är såväl fysiska som mentala med
målsättningen att bidra till god hälsa och glatt
humör.

Bordtennis: Örebro 4-5 maj
lvlattcurling: Henån 31 maj
Orientering: Sala 6-7 augusti
Golt Säter-Dalsjö 15-16 augusti
Boule: Falkenberg 21-22 augusti
Hjärnkoll: Stockholm 3 oktober
Bowling; Visby 9-1 0 oktober
Bridge: meddelas senare

Fö rstärk föreni n gskassan
SPF Seniorerna är en avde riksorganisationer
som tillsammans äger Folkspel. Det innebär att
alla våra föreningar kan sälja Bingolotter och
Sverigeloften erempelvis vid månadsmöten -
och samtidigt tjäna pengar på det.
F ör varle såld Bingolofr. \än ar föreningen 1 5-1 8
kronor och för Srcrigeloften är behållningen 8-11
kronor/lott. Klicka på länken nedan för att läsa
mer eller ring till Folkspel pä tel0771440 440 for
mer information om hur ni kommer igång och
säljer lotter i er förening.
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Kontaktannonser som
medtemsförmån
Seniorens kontaktannonser på hemsidan har
blivit mycket populära och drar många besökare
till Senioren.se Hittills har alla seniorer haft
möjlighet att annonsera, men även om
kontaklannonsema granskas iförväg är det inte
lätt aft rcta \em som döljer sig bakom en
signatur. Därför krära nu inloggning för aft lägga
in en annons, och $änsten är e{dusivför
medlemmar i SPF Seniorerna.
Det aktuella lösenordet finns under Mina Sidor
och inrl avSenioren 2019. (Upplpningsvis:
Vårvän19). Detärförnänarandefortfarande öppetäuen föricke-medlemmarattswra på annonser-
men under våren kommer även detta att bli möjligt enbart för medlemmar. Precis som tidigare kostar
det ingenting att annonsera efter en vän på Senioren.se

llll Seniorens kontaKannonser
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