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Digitala adresser 

Adress till vår webbplats 

Vår nuvarande adress är http://www.spf.se/falubygden och är inget som vi kan styra över själva, den 

har förbundet lagt fast. När vi vid årsmötet avser att byta namn på föreningen vill vi ju att namnet 

och webbadressen ska stämma överens. Dvs vi vill inte ha med ”-bygden”. Dessutom har förbundet 

bytt namn till ”SPF Seniorerna” varför jag antar att de vill att webbadressen ska avspegla det nya 

namnet. 

Jag har skrivit till Maria Samuelsson på förbundskansliet och sagt att om de kommer att ha nytt namn 

klart och lanserat i ”närtid” (som politikerna brukar uttrycka sig) vill vi gärna ha besked om detta i 

mitten av februari så att vi kan ta med den nya adressen när vi trycker nästa nummer av vårt 

medlemsblad. 

Fast om vi inte får besked så gör det inte så mycket, jag förutsätter att de kommer att ha kvar de 

gamla adresserna under något år framöver så att man där kan lägga in en hänvisning till den nya 

adressen. 

Epostadress 

Vår nuvarande epostadress är falun@spfdalarna.se.  Den har vi sedan distriktet för ett antal år sedan 

försåg samtliga föreningar i Dalarna med motsvarande adresser. Ungefär hälften av föreningarna 

använder sig av de adresserna. 

Nu bör väl vår adress ändras till något där “SPF Seniorerna” finns med. Skulle i så fall kanske bli 

“falun@spfseniorernadalarna.se”. Det tycker jag blir onödigt långt.  

Frågan är om vi helt enkelt ska byta till en gmail-adress “falun.spfseniorerna@gmail.com” eller något 

sådant. Då kan man (om man har inloggningsuppgifterna) läsa inkommande post (och även skicka) 

från vilken dator som helst, dvs man behöver inte vara på expeditionen. Jag vet inte vad det i 

huvudsak är för typ av post som kommer till föreningen. Är det sådant som bör hanteras av 

expeditionen eller är det sådant som expeditionen skickar vidare till ordföranden?  I det senare fallet 

vore det ju bekvämt med en gmail-adress. 

Frågan är hur långvarigt ”SPF Seniorerna” blir. I somras satt jag i en hammock och tittade på 

förhandlingarna på kongressen i en iPad. Styrelsen ville ju ha namnet "Seniorerna" men fick inte med 

sig kongressen på det och kom då med kompromissen "SPF Seniorerna". Jag tänkte då att vid nästa 

kongress om tre år kommer man att föreslå en ny namnändring där man stryker "SPF" så att namnet 

blir bara "Seniorerna".  När jag nu såg loggan stärktes jag i denna uppfattning, "SPF" avses att tonas 

ner så att det sedan går att plocka bort. 

Ett ”framsynt” alternativ skulle kunna vara spf@seniorernafalun.se . Då skulle man efter de tre åren 

kunna ersätta det med info@seniorernafalun.se . 
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Mitt förslag: Vi ligger lågt och gör inget utan avvaktar eventuella rekommendationer från distriktet 

eller förbundet. 

Facebook-adress 

Användarnamnet (dvs adressen) får endast ändras en enda gång. Jag föreslår att vi tills vidare 

avvaktar med att ändra något tills vi vet bättre. 

Bo Bävertoft 

 

 


