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Till föreningsordförande och styrelser i SPF Daladistriktet 

DISTRIKTSORDFÖRANDE HAR ORDET 

Vårens program är till stora delar genomfört och övergår nu till sommaraktiviteter i 
föreningarna. Många fina sommarprogram är redan planerade, har jag informerats om. 
Samma breda innehåll som tidigare år och med aktiviteter som passar de flesta av våra 
medlemmar.  Våra gedigna program gör SPF ensamt i sitt slag. 
Min egen nya roll har varit något ovan och att ta över efter Annika har varit tufft. 
Våren har varit händelserik med många ”tunga” ärenden som berör hela SPF. Jag tänker då 
på FAFO:s organisationsförslag som krävt ett omfattande remissarbete för distriktet. Så har vi 
sammanslagningen mellan SPF och SPRF som också kommer att beröra Dalarnas distrikt. 
Det fortsatta samarbetet med Gästrikland, Hälsingland och Dalarna har utvecklats till en 
mötesplats för erfarenhetsutbyte. 
Konferenserna, fyra stycken, för verksamhetsansvariga i föreningarna har genomförts i 
Västanviks Folkhögskola.    
Vidare har KPR haft flera träffar i samverkansgrupper arrangerade av distriktet. 
Mässan på Lugnet var ett stort jobb som blev en succé. Tack Inger och SPF Falubygden! 

 
Inför höstprogrammets planering tänkte jag nämna några kommande händelser som berör 
hela Daladistriktets alla föreningar och som jag ber er föra in i planeringskalendrarna. 
Tidigare annonserade konferenser kommer att genomföras enligt verksamhetsplanen med en 
ändring; Sekreterare- och Väntiänstkonferenserna flyttas till den 7 oktober. 
 

Viktiga aktiviteter som är betydelsefulla för SPF:s verksamhet och marknadsföring är: 
*Val 2010 - en aktivitet som skall spegla SPF:s  syn på äldrepolitik. Den kommer att 
genomföras inom SPF i hela riket.        
*Politikerutfrågning den 2 september i Kristinehallen Falun. 
Programmet för den ser ut så att vi frågar ut landstingspolitiker mellan 10.00 och 12.00 samt 
riksdagspolitiker mellan 13.00 och 15.00. Koordinator blir Ronny Svensson, professor och 
samhällsbyggare.  Till den träffen uppmanar jag att så många som möjligt från föreningarna 
deltar.  Detta tillfälle ger oss möjlighet att ställa frågor till politikerna som vi funderar över. 
 

*Vecka 37 kommer som tidigare år att genomföras i hela riket och Dalarnas SPF- föreningar 
skall naturligtvis vara med. 
 Ett nytt FAFO förslag ang. SPF:s organisation kommer i höst och kräver ett nytt remissarbete. 
SPF-föreningarna kommer att inbjudas att vara med. 
*Interaktiva datautbildningen kommer att presenteras och introduceras i alla föreningarna 
under hösten. 
Med oförtrutet ideellt arbete utvecklar vi Daladistriktet vidare att bli en aktiv och positiv 
mötesplats för våra medlemmar.  För min egen del känns det bra att tillsammans med  
styrelsen  få representera SPF Dalarna  och arbeta för att utveckla vårt distrikt   
Tack till Er alla för ett fint samarbete och till sist en önskan om en välförtjänt fin sommar.  


