
 
 

 

Information är viktigt 

 

Spf Seniorerna Kvarnen är till för sina medlemmar. Vi vill att du som är medlem skall 

vara informerad om vad som planeras och vad som har genomförts i vår förening. Vad 

vi planerar för aktiviteter, och/eller har genomfört, presenteras på ett flertal olika sätt. 

Vi har 5 informationskanaler. 

 

Annonser i HP  

Några dagar före aktuell aktivitet. Det kan exempelvis gälla resa eller månadsmöte eller annat. 

Finns som regel placerat under rubriken Föreningsaktuellt i Hallandsposten. 

Utskick med e-post 
Utskicken går till alla som har meddelat sin e-postadress. Och har den aktuell. Det kan tyvärr 

hända att medlem byter e-postadress men glömmer att meddela detta till Spf centralt eller till 

Jan Henriksson, som är den som håller i detta i vår styrelse. Ändring av e-postadress gör man 

via hemsidans ”mina sidor” som du hittar här  https://www.spfseniorerna.se/min-sida/  eller 

till Jan direkt på telefon 0705-22 88 68 eller jan.a.l.henriksson@gmail.com  

Utskick med vanlig post 
Alla medlemmar har inte möjlighet att ta emot post i digitalt format. Medlemsmatrikel och 

terminens programblad skickar vi därför ut med vanlig brevbärarpost till de ca. 130 

medlemmar som för närvarande inte har meddelat en tillgänglig e-postadress. 

Information på våra månadsmöten.  
Månadsmöten har vi som regel andra måndagen i varje månad med uppehåll för några 

sommarmånader. Denna information når, av naturliga skäl, bara de som kommer på 

månadsmötet. Det brukar vara 70 – 110 personer. Det är knappt 1/5 av medlemmarna, 

eftersom vi är ca. 550 medlemmar för närvarande. 

Hemsidan.  
Här finns information om planerade aktiviteter och reportage från genomförda aktiviteter. Här 

kan du hitta bilder och nyheter och läsa om dina förmåner som medlem i SPF. Du kan även 

finna protokoll från olika möten. Du kan se vilka som ingår i styrelsen eller är samordnare för 

olika aktiviteter. Här finns även något om vår miljö och annat intressant. Kom gärna med 

förslag till förbättringar till vår webbmaster anders.kinch@gmail.com  

Hemsidan hittar du här: https://www.spfseniorerna.se/kvarnen  Spara den på dina favoriter!!! 

 

 

Känn dig informerad. 
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