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SPF Falubygden 

 
Närvarande gäst: Stickan Carlsson,kanslichef Sveriges pensionärsförbund, Stockholm 

Deltagare: Styrelse, Verksamhetsansvariga 

 

Kerstin Stafås: 

Tanken med mötet är att ha framåtriktade samtal om hur vi ska arbeta för att nå våra medlemmar och 

vad vi kan erbjuda våra medlemmar. Det ska kännas meningsfullt att vara medlem. Värdegrunden för 

vårt arbete ska vara ”allas lika värde”. Det betyder att uppmärksamma allas behov, olika intressen och 
möjligheter att delta. Vi ”ska dra åt samma håll”. Målet för mötet är att utvärdera det vi har och samla 

idéer och synpunkter för framtida arbete. 

 

Karin Michols: 

Vår förening kan vara ganska stolt över det vi har och det vi åstadkommit. Vi har fört fram Falu 

kommun till nominering som ”seniorvänligaste kommun”. Stort utbud av aktiviteter för våra över 
2 000 medlemmar. Men alltför många är passiva och borde kunna lockas att delta. Vi ligger väl 

framme i medlemsvärvningen. Övergripande äldrepolitiska frågor överlåter vi till Förbundet och 

arbetar med att lokalt driva dessa frågor aktuella för kommunen. 

 

Bosse Bävertoft: 

Presenterar synpunkter som kommit fram i vår medlemsenkät/läsarundersökning. Av 2000 medlemmar 

har 100 svarat. Tveksamt representativa svar, men ger ändå värdefulla synpunkter på vårt 
hittillsvarande arbete. Positiva reaktioner på ”nöjesdelen”, våra aktiviteter av olika slag. I princip ”mer 

av allt”. Några har saknat engagemanget i sociapolitiska frågor inom kommunen. Detta är en krävande 

uppgift som kräver stort ”kunnande”. 

 

Stickan Carlsson: 

Förbundet har tagit som uppgift att driva frågor om vårt arbete. Vad gör vi i SPF, vad är vi till för att 

göra, vad är vår målsättning? Förbundet ger distrikten och föreningarna uppgifter att diskutera detta 
och återföra till Förbundet inför Förbundskongressen 2014. Bakgrunden är bedömningen att vi i SPF 

borde kunna värva medlemmar bättre. Alltför många slutar och vi borde ta bättre reda på varför. 

Tendens att yngre medlemmar betalar medlemsavgift och deltar i aktiviteter och räknar med att andra 
gör jobbet i föreningarna? 

 

Synpunkter plockade från arbetet i de olika grupperna: 

 

Från Birgitta Lindqvist: 

 

Vi behöver alla hjälpas åt att få ut information om våra aktiviteter både före och efter de har 
arrangerats. Vårt förslag är att press och pr-gruppen utser en person som har en god upparbetad 

kontakt med lokal media och som kan fungera som mottagare av bidrag från andra SPF-medlemmar 

och sedan vidarebefordra det till tidningarna, ev.efter en enklare redigering. Ett namn som dök upp var 
Rita Klefbom. 

 

Om vi beslutar oss för att upphöra med friskvårdsdagen uppe vid Lilltorpet kanske man kan tänka sig 

en mannekänguppvisning som ett månadsmöte? Vi påtalade också behovet av sommaraktiviteter. 

Kan det vara en bra idé med en "referensgrupp" bestående av medlemmar i olika åldrar och med olika 

intressen för att lättare få uppslag till aktiviteter som kan intressera. 

 
Vi bör tänka på att erbjuda bussar vid våra resor som är handikappanpassade. 

 

Förslag till "Slogan": I SPF är vi aktiva! 
 

Kerstin Stafås: 



 

Det viktiga som jag upplevde var synligheten, patientråd, plats för månadsmöten och resor. Jag 

tycker att det var bra diskussioner. 
 

Från Lisbeth L: 

 
Föreslogs att man skulle uppmana medlemmar att ta med sig någon annan till mötena t ex gamla 

som inte hr möjlighet att ta sig dit ensamma. 
 

Hur får vi flera att engagera sig? 
 

Hur skall vi fördela resorna rättvist om alla andra föreningar skall kunna anmäla sig till varandras 

resor? Skall vi ha två listor - en för våra egna medlemmar och en för utomstående? 
 

Hur skall vi få ut info till medlemmarna ang. patientråden och den hjälp man kan få från dem? 
 
Önskemål om att få med info om äldrefrågor i SPF-Nytt 
 

Från Sigrid Grälls: 

 
” mina ord..är det så svårt att förstå att om man tar emot nykomlingar (alltså nya medlemmar) kan 

man bjuda på en välkomstdrink och hänvisa till ett bord som är speciellt för nykomlingar och där kan 

det finnas någon trevlig människa som inte är beroende av att sitta vid någon speciell. Av vårat samtal 
så kom det fram att de flesta som gick på mån-möte..eller årsmöte eller någon annan sammankomst  

hade sin lilla grupp att ty sig till. Det låter inhumant mot nya medlemmar. Speciellt i början av deras 

medlemskap. 
 
Vi pratade även om att det var för lite aktiviteter på sommarhalvåret. Det gäller väl de pensionärer 

som inte kan ta sig ut på egen hand. Karin tyckte att vi skulle fortsätta med promenaderna även 

sommartid. Men det finns nog inte något intresse från jag eller den grupp jag leder . 
 
Det fattas någon form av forum där ensamma, nyblivna änkor el änkemän kunde ha någon att prata 
med. Den tanken kom efter att en dam som satt bredvid mig börja prata om sin sorg efter maken. Det 

övriga vi samtalade om fanns med i den andra gruppen. 
 

Andra teman: 

Ta vara på möjligheten att gratisannonsera i FK DD under ”Det händer idag”. Öppet för annonsering 

om ”evenemang och händelser öppna för allmänheten”. Diskussion om vilka av våra aktiviteter som 

kan vara öppna för allmänheten. Ansvaret för annonseringen kunde vara hos 
verksamhetskommittéerna. 

Arbete i verksamhetskommittéerna om nya aktiviteter passande för intressegrupper och åldrar. 

Välkomnandet av nya medlemmar i aktiviteter och månadsmöten, Hur få dem med? Yngre 

medlemmar med i kommittéer och beslutsgrupper. 

Förlägga vissa aktiviteter utanför centrala Falun. T.ex. Grycksbo? 

Öka medlemmars kunnande om datorer och smartphones. Ger möjligheter till deltagande och 

engagemang. 

 

Sammanställt av 

Gustaf L 


