
  
  Gotlands distriktet 

      

 

Förslag till 2021 års verksamhetsplan för Gotlandsdistriktet av SPF 

Seniorerna 

 
Pågående pandemi påverkar planeringen för år 2021. Det är osäkert om det blir en 

fysisk eller digital kongress år 2021 

Förbundsstyrelsen kommer att föreslå kongressen att anta ett nytt måldokument för 

åren 2021-2023 

Dessa målområden är: 

 Fler och engagerade medlemmar 

 En stark röst för seniorerna 

 Öka vår synlighet 

 En organisation i tiden 

 

      Digital satsning  

Under år 2021 fortsätter förbundet att utveckla den digitala satsningen för att 

hjälpa föreningar, distrikt och medlemmar att bli mer digitala. 

 

Fler och engagerade medlemmar 

De viktigaste insatserna i behålla-arbetet görs i föreningarna. 

Under året kommer Förbundet att fortsätta att köpa in adresser med 

telefonnummer till 65- 67-åringar för att erbjuda föreningar möjlighet att nå 

potentiella medlemmar. Fortfarande kan den som värvar en ny medlem till sin 

förening få en Sverigelott från Förbundet. 

 

  

 En stark röst för seniorerna 

 

Om och hur Almedalsveckan (Planerna är 4-11 juli )kommer att genomföras är ännu 

oklart. Gotlandsdistriktet brukar normalt medverka i samarbete med Förbundet. 

Pensionärsrådet inom Region Gotland (RPG ) sammanträder fyra gånger årligen. 

Under året kommer utbildningsdagar att genomföras. Bl.a. kommer 

pensionärsorganisationerna att informera politiker och tjänstemän hur vi vill att livet 

för seniorer skall vara. 

SPF Seniorerna driver också frågan hur beredskapen skall vara efter pandemin. 

 

 Öka vår synlighet 

 

Förbundet arbetar för att synas och höras i media- både på nyhets- och debattplats. 

Lokala debattartiklar som distrikten kan använda för publicering tas fram av 

Förbundet.  

På Gotland kan föreningarnas synlighet ökas bland annat genom att aktiviteterna 

refereras i Gotlandsmedia. 
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En organisation i tiden 

 

Vår organisation skall vara nytänkande och inkluderande med plats för medvetna, 

nyfikna och engagerade medlemmar. För att nå målen skall vi: 

 Ta fler initiativ till samverkan kring aktiviteter på lokal nivå 

 Ta socialt ansvar för att minska ensamhet och utsatthet 

 

Distriktets syften är att: 

 Anordna utbildningar studiedagar och konferenser 

 Kulturdagar, tävlingar och andra sammankomster 

 Informera om SPF Seniorerna  

 Ingå i Region Gotlands Pensionärsråd (RPG ) 

 

 

Distriktet har utbildningsansvariga inom: 

- Trafik 

- Tryggare ekonomi på äldre dar 

- Tillsammans mot ofrivillig ensamhet 

- 

 

 

 

Distriktet planerar följande utbildningar under år 2021: 

-  

-  

  

Som vanligt planeras distriktsmästerskap i Hjärnkoll, Boule, Kubb och Bowling och 

vinnarna har möjlighet att delta i förbundsmästerskap. 

 

Upplevelsedagen är planerad till september månad. 

 

Konferenser för föreningsordförande under april och oktober månad 2021 planeras. 

 

 

 

Övrig verksamhet finns i Kalendariet för år 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


