
 

 

Hej på Er alla SPF vänner 

Nu börjar sommaren gå mot sitt slut och hösten göra sig påmind, och solstolen och 

bad ersätts kanske med svampplockning för många. 

Vi har haft vårt första styrelsemöte för hösten där vi bl.a. lade fast huvuddelen av 

vårt program fram till årsmötet i februari. Vi har skickat ut programfoldern till alla 

våra medlemmar där aktiviteterna står i kronologisk ordning så att man inte i 

onödan missar något. Vår medlemsansvarige Britta rapporterade också om att 

medlemsantalet fortsätter att öka vilket vi självklart tycker är glädjande. Det är 

också ett bevis på att våra medlemmar i de olika aktivitetsgrupperna gör ett mycket 

bra jobb. 

Våra aktiviteter lokalt är främst sociala aktiviteter som skall främja gemenskap, 

träffa nya vänner, resor, ge oss nya kunskaper, främja fysiska aktiviteter osv. men 

även påverka de lokala politikerna i frågor som berör oss. Och det gör vi bl.a. genom 

representation i det kommunala pensionärsrådet (KPR) där Urban Zander är vår 

representant.  

På riksplanet arbetar vårt förbund mycket framgångsrikt med att påverka 

rikspolitiker och statsråd i viktiga frågor och villkor för oss seniorer. De vet att 27% 

av väljarkåren är 65+. 

Vart tredje år är det en förbundskongress och den hölls i år i Gävle. I tidningen 

Senioren som kom ut för någon vecka sedan fanns det en bilaga från kongressen där 

ni kan ta del av frågor som var uppe för diskussion och beslut. Läs gärna igenom den 

så får ni en bild av vad en del av medlemsavgiften går till. 

På kongressen valdes en ny förbundsordförande, Eva Eriksson från Tidaholm. F.d. 

riksdagspolitiker för Liberalerna, landshövding i Värmland m.m. Eva har tackat ja till 

vår inbjudan att komma till vårt årsmöte i februari. 

Information är viktig och att den kommer fram. Det sker en del utskick via mail men 

det har visat sig att det hos en del medlemmar så fastnar mailen i skräpposten. Det 

har med datorinställning och spamprogram att göra. Kolla skräpposten och öppna 

upp för dessa mail. Prata med era SPF kompisar och gör dem uppmärksammade på 

detta om de saknar mail från SPF. 

Från sommarens aktiviteter måste jag nämna Timmeledansen som Göte Allansson 

ansvarar för. Det har satsats på mer kända orkestrar vilket har gjort att 



besöksantalen nära har fördubblats. En mycket bra satsning som främjar både 

gemenskap och fysisk aktivitet. 

Två gånger per år i samband med en tisdagslunch så får nya medlemmar en särskild 

inbjudan till lunchen och efter lunchen en information om vår verksamhet, både 

lokalt, distrikt och förbund. Nästa gång blir den 17 oktober. Om ni är nya 

medlemmar och inte tidigare fått en inbjudan kan ni räkna med att den kommer. 

Den 7 november kommer styrelsen att bjuda in representanter från våra många 

aktivitetsgrupper och ha en dialog kring verksamheten. Styrelsen är mycket 

angelägen om att alla medlemmar som har idéer på ny verksamhet eller har 

synpunkter på verksamheten, vad som är bra eller vad som är mindre bra, tar upp 

det med oss i styrelsen eller med någon i de olika aktivitetsgrupperna. Allt för att vi 

skall kunna ha en verksamhet som tilltalar så många medlemmar som möjligt. 

Och till sist glöm inte att kolla vår hemsida för aktuella uppdateringar m.m. 

www.spfseniorerna.se/bogesund eller följ informationen i ”föreningsguiden” i UT. 

Vi finns även på vår expedition på Oasen varje fredag mellan 10.00 – 12.00. Kom in 

och prata med oss. 

Välkomna till en höst med många SPF aktiviteter 

Roy Olausson 

Ordförande 

http://www.spfseniorerna.se/bogesund

