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Hej allesammans! 

Nu är det terminsavslutning för de flesta av oss SPF:are och vi hoppas att alla får 

en avkopplande och trevlig sommar. 

Vi vill tacka er för att vi tillsammans tagit oss igenom en annorlunda vår. I 

Sverige börjar pandemin att sakta släppa sitt grepp och vi kan nu stegvis öppna 

upp vår verksamhet igen. Vi ser fram emot att få möta er också i det fysiska 

rummet igen till höstterminen. Inte speciellt kul att planera och tänka på hösten 

just nu men det gäller att ligga i framkant. 

Studieförbundet Vuxenskolan har meddelat att det är många föreningar som inte 

kontaktat Cristina när det gäller höstens program. Det är nya regler som gäller i 

studieförbunden. Även om programhäftet är klart är det varje förening själv 

som ska kontakta Cristina innan terminsstart. Vid varje aktivitet ska det 

också framgå om vi tex ska ha en föreläsning eller information om något aktuellt 

ämne, så hon lättare kan se om det ryms inom ramen för kostnadsersättning. 

Om man genomför aktivitet där två studieförbund är arrangörer måste man 

meddelade detta och ange hur fördelning av tid för resp. studieförbund och vem 

som är ansvarig. 

Cristina och Per-Arvid ska ha kallelse, program och allt underlag innan 

aktiviteten genomförs. Om det inte sker så kommer inte någon kostnads-

ersättning att utgå via mail. Per-Arvid måste kunna lägga in aktiviteten i 

systemet innan och nu är det bråttom. Har man inte ett exakt datum går det bra 

att skriva in ett och sedan ändra. På alla kallelser som ska gå ut ska 

Studieförbundet Vuxenskolans logga finnas med. 

 

Cristina De Amaral 

Mobil 070-738 12 15 

E-post cristina.de.amaral@sv.se 

Per-Arvid Land 

Mobil 072 - 402 30 40 

E-post per-arvid.land@sv.se 

 

Vi önskar alla en fin sommar och väl mött i höst! 

SPF Seniorerna Östgötadistriktet 

Britt-Marie Lindberg 

Utbildningsansvarig 
076-17 17 073 

bml16c@gmail.com 
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