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Inledning 

För ett år sedan, januari 2021, skrev jag om vad pandemin ställt till med för vår verksamhet  
under året 2020. Min tro då var att vaccinet skulle ställa allt till rätta. 

Visst blev det mycket bättre under 2021 med vaccin, möjligen fler insjuknade men oerhört mycket 
färre avlidna. Likväl tvingades vi flytta årsmötet från februari till september. Många evenemang 
fick dessutom ske via länk/digitalt. Våra förtroendevalda gjorde en imponerande insats för att 
göra detta möjligt. Våra medlemmar visade stort prov på hängivenhet och tålamod. Stort tack till 
alla för detta! 

Inför år 2022 har vi förhoppningar om färre störningar, vi har ett massivt program för våren 

Mål 
SPF Vintergäcken har som mål att fortsätta med alla de aktiviteter som finns idag. 

• Månadsmöten med musik eller föredrag av så hög kvalitet som möjligt. 

• Studieverksamheten vilken har ett stort utbud med 100-tals deltagare. 

• Föredrag inom smalare områden för specialintresserade åhörare. 

• Resor. Efter en omstart skall verksamheten tas upp igen en bit in på nya året.  

• Ett rikligt kulturutbud i både närområdet och på avstånd. Vår teaterverksamhet har gjort en 
nystart och rönt stort intresse. Vi ser med tillförsikt fram emot vårens evenemang. 

• Studiebesök med kortare dagsbesök som berör kultur, samhälle och näringsliv. 

Rekrytering 
Våra aktiviteter av hög kvalitet drar ständigt till sig nya medlemmar främst på grund av social 
trivsel. 
Föreningen har inte antal medlemmar som enskilt mål utan endast verksamheter där 
medlemmarna trivs och kan utvecklas. Man kan också vända på resonemanget och säga att 
ökande medlemsskara är ett kvitto på att vårt utbud är bra. Nya medlemmar välkomnas av en 
välkomstkommitté vid varje månadsmöte. 
Alla nyblivna medlemmar inbjuds till en sammankomst för att känna sig välkomna. 
Vår ordförande skickar året om ut gratulationskort vid jämna födelsedagar vilket är uppskattat 
särskilt av dem som inte längre är så aktiva. 

Hemsida PR 
Föreningen har en mycket välbesökt hemsida. Dessutom läggs alla uppgifter ut via Facebook. 
Alla våra aktiviteter refereras normalt på vår hemsida. 
De flesta studiegrupper har också presenterats liksom boulegrupper.  
För att också de som ännu saknar en dator och/eller datorkompetens skall få del av vårt stora 
utbud skickas eller bärs såväl vår- som höstprogram även ut med gammaldags brevhantering. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Distributionen av våra program (vår och höst) 

Vi är nu inne på tredje året mad att distribuera våra program på hemsidan i stället för på papper. 
Fortfarande har vi ett mindre antal medlemmar, som saknar epost, de får det på papper.  

Penetrationsgraden, d.v.s. hur stor andel vi når med distribution utan papper, ökar fortsatt. Vi har 
nu nått 94 %, uttryckt på annat sätt så är det nu endast 50 medlemmar som får distribution på 
papper. 

Förvisso sparar vi pengar och vedermödor genom att undvika papper men den stora fördelen 
med ”elektronisk” distribution är att informationen alltid är uppdaterad och aktuell. Det som tryckts 
på papper blir fort inaktuellt.  

Jag utesluter inte att vi så småningom överger pamflettmodellen med utgivning två gånger om 
året. Förutom att vi på hemsidan beskriver enskilda aktiviteter så har vi en förnämlig 
sammanfattning i ”kalendern”.  

 

KPR 

KPR, det kommunala pensionärsrådet, är en central och viktig del av vår verksamhet.                
Vi samverkar med PRO för att få tyngd i våra förslag till kommunen. 
Vi berättar vid månadsmöten om aktuella frågor som behandlas i KPR. 
De skrivelser som görs läggs ut på vår hemsida. 
Bra tips från kommunen länkas till våra webbsidor. 

Möjlighet 
Vintergäcken har fortsatt god ekonomi. 

 
Håkan Söderström 
Ordförande i Vintergäcken 


