
Verksamhetsplan 2021 – SPF Seniorerna Bromma 

Av förbundets och Stockholmsdistriktets verksamhetsplaner framgår att det är 
fyra områden som är riktmärken för verksamheten i alla föreningar, nämligen 

Fler och engagerade medlemmar 

En stark röst för seniorerna 

Öka vår synlighet 

En organisation i tiden 

 

Vår önskan i styrelsen är att vara en förening för mänskliga möten där 
gemenskap och ömsesidig respekt är ett mål att sträva mot. 

Av verksamhetsberättelsen för år 2020 framgår att nästan hela året blev en 
prövning för alla inom SPF Seniorerna p g a pandemin. Så gott som all 
verksamhet som skulle ha ägt rum inomhus fick ställas in och endast aktiviteter 
som kunde genomföras utomhus blev möjliga. 

Planeringen för år 2021 är mycket osäker beroende på utvecklingen av 
smittspridningen och hur vaccinationerna av alla över 65 klaras av. Under våren 
erbjuder vi enbart aktiviteter som sker utomhus medan vi till hösten räknar 
med(hoppas) att kunna träffas inomhus, givetvis med hänsyn tagen till de 
restriktioner som utfärdas av FHM och regeringen. 

Förbundet kommer att slutföra kongressen från 2020, förhoppningsvis med ett 
fysiskt möte, distriktsstämman genomförs digitalt i april och vår förenings 
årsmöte kommer äga rum i september. Verksamhetsberättelsen för 2020 
kommer läggas ut på vår hemsida, likaså vår Verksamhetsplan 2021, under 
mars. 

Styrelsen kommer under året ha möten på Zoom oftare än vanligt, allt för att 
kunna vara följsamma mot de riktlinjer och restriktioner som FHM och 
regeringen utfärdar. 

Vi samarbetar med andra föreningar främst i Nordvästgruppen som består av 
ordförande från ca femton föreningar i nordväst, Bromma stadsdelsförvaltning, 
PRO och andra ideella föreningar i stadsdelen, Stockholmsdistriktet och 
Förbundet. 

Information och kommunikation med föreningens medlemmar sker genom 



Vår medlemstidning 

Elektronisk post, t ex Nyhetsbrev 

Hemsidan 

Telefonsamtal, framför allt till de som saknar e-post 

 

 Tre områden kommer att prioriteras under året, stöd för digitalisering av våra 
medlemmar och aktiviteter för att motverka ofrivillig ensamhet samt inte minst 
ett stort engagemang i äldrepolitiska frågor. Det är av stor vikt att äldre utan 
kunskaper om hur man klarar av swish, Bank ID, parkera via en app, träffa släkt 
och vänner på face-time får hjälp att lära sig det om man så önskar. 
Ensamheten har knappast blivit mindre under pandemin och där planerar vi 
aktiviteter för att kunna träffas på ett säkert sätt. Frågor som rör äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård har aldrig varit så debatterat som nu. Våra ledamöter i 
Pensionärsrådet i Bromma och Stockholms stad har ett ytterst viktigt uppdrag 
att påverka våra politiker så att stora förbättringar kommer till stånd. 

 

Aktiviteter under 2021: 

Genomförande av Folkhälsovecka i maj 

Stavgång 

Lättare promenader 

Promenader 

Guidade promenader 

Utomhusgympa 

Fikastunder vid Åkeshovs slott 

Fågelutflykt 

Boule 

Bowling 

Digitala möten för nya medlemmar 

Samtalsgrupper på Tempus i höst 



Månadsmöten i Brommasalen i höst 

Läsecirklar 

Bridge 

Funktionärslunch 

Konstvandring 

Studiebesök 

 

   

 

  

 


