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Noteringar från styrelsekonferens 8-9 maj 2019 
 

Plats: 
Viking Cinderella 

Närvarande: 
Ulf Grufman, ordförande 

Lena Fischbach 

Annikka Genberg 

Torsten Hemph 

Gunnevi Norgren 

Anna-Karin Pommer 

Siv Rosenqvist 

Inga-Lill Runermark  

Britt Söderlund 

Lars Östman 

 
Tillsammans mot ensamhet 

Tillsammans mot ensamhet – ett projekt som nu inleds med inventering av åtgärder inom 

SPF, PRO, Väsby Vänner, kommunen m.fl. SPFs arbete leds av Anders Björendahl. 

Diskussion om möjligheter och arbetssätt samt om Rubinens roll i detta sammanhang. En text 

om Rubinen läggs in i SPFs program. Ev. möjlighet till att använda BSKs klubbstuga som 

kafé diskuterades också. 

 

Rapport från distriktets årsstämma 

Torsten, Anders och Siv var representanter från SPF Väsby på Stockholmsdistriktets 

årsstämma.  

• Trots att pensionärernas andel av befolkningen är ca 20%, är andelen pensionärer i 

riksdagen endast 1,7% efter höstens val.  

• Medlemsavgiften höjs med 10 kr från 2021. Diskussion om SPF Väsby också ska höja 

medlemsavgiften.  

• Familjemedlemskap på förslag.  

• Tidigarelagd betalning – före årsmötet för att få rösträtt. Fördelningen av beloppet ska 

framgå – mellan lokal förening, distrikt och förbund.  

• Förbundet 80 år – uppmärksammas? 
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Fall för tryggheten 

Hur man ska falla och hur man ska undvika att falla är viktigt för äldre människor. SPF har en 

broschyr i ämnet, kostar 5 kr. Siv kollar om man kan få mängdrabatt. Britt visade broschyr 

från Judoförbundet. Kurs har funnits inom PRO men lagts ner, åtminstone tillfälligt. Hans 

Bohlin, ordförande i PRO Väsby, ska gå kurs hos Judoförbudet. Tryggare fall är ett ämne som 

lämpar sig att ta upp med kommunen. 

 

Läsbehörighet 

Miriam: Styrelsemedlemmar är förtroendevalda och ska ha läsbehörighet. Likaså bör en i 

varje kommitté ha läsbehörighet.  

 

Ekonomi: jämförelse SPF/PRO 

Lasse redogjorde för skillnader mellan SPFs och PROs intäkter och kostnader, se bilaga. 

Diskussion om månadsmötena, artister, information m.m. I samband med detta beslöts att 

resekommittén och programkommittén informerar vid nästa månadsmöte. 

 

Hantering av "intresseundersökning", nya medlemmar 

Hur ska intresseundersökningen ändras? Vore bra att kunna lägga in frågeformuläret på nätet. 

Britt föreslog ett förord om vad syftet med undersökningen är.  

 

Mail till 65+ via SPAR 

180 personer nyinflyttade 65-åringar och äldre. Hur nå dessa? Frågan bordlades.  

 

Skärmar Hemköp- reklamplats för SPF 

Centrumkanalen säljer reklamplats hos Hemköp i Runby och har erbjudit SPF att köpa in sig. 

Efter diskussion föreslog Ulf avslag, vilket accepterades av övriga deltagare. 

 

Rapport om läget på "icke betalande medlemmar" efter 1 april 

Siv meddelade att 45 personer inte hade betalat per 1 april. 8 har gått ur och 19 har inte 

betalat, 15 har inte svarat ännu.  

 

SPF Väsby måste i dagens läge betala 260 kr till förbundet för alla som var medlemmar per 1 

januari. Ändringar är föreslagna på distriktsnivå. 

 

Integration 

Annikka undersöker till kommande styrelsekonferens om förbundet eller distriktet gör något 

avseende integration. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Folkhälsobidrag till pensionärsföreningar föreslås och beslut ska fattas 21 maj. Ansökan ska 

göras senast 31 augusti 2019, max 20.000 kr. Ansökan ska innehålla budget. Britt tar fram 

underlag för ansökan. Tryggare fall nämndes som ett lämpligt projekt för detta. 

 

Presentation av kommittéernas höstprogram 

Programkommittén 

• Jultallrikens vara eller inte vara diskuterades. Ett alternativ är smörgåstårta som dock kan 

vara svårt med avseende på allergier etc. Ulf återkommer med förslag. 

• Gunnevi redogjorde för höstens omfattande program, däribland en eventuell 

surströmmingsskiva på Lindhem, kräftskiva, stadsvandringar och mycket mer. 

 

Friskvårdskommittén 

Britt informerade om friskvården under hösten. Nytt är följande: 

• Efter önskemål ordnas promenader också på eftermiddagen.  

• Bowling, 30 kr per serie.  

• Linedance, om ledare kan ordnas. Prisförslag 250 kr per termin, går runt med 20 

deltagare. 

• Nytt 3 september: Vilundavallen med provapå-aktiviteter för seniorer. 

 

I övrigt blir det mattcurling, pingis och badminton i Vilundahallen samt golf i september. 

 

Resekommittén 

• Resekommittén har mycket att göra och Kenne skulle verkligen behövas där. Han har 

dock också andra uppgifter inom SPF och Inga-Lill önskade en ändring på detta. 

• Sommarpromenader. 

• Resorna till Dalslands kanal och Albanien/Montenegro är fulltecknade. 

• Julbordsresor, 2 grupper och 45 deltagare per gång. 

• Eldsjälsresor.  

• Färöarna i samarbete med Sollentuna. Den 7 oktober kl 13 berättar Christer Kullberg om 

Färöarna i scenrummet. Priset blir ca 18.000 för 5 dagar (4 nätter) och resan planeras till 

20 augusti 2020. 

• Resor 2020: Bryssel 15-18 april, kulinarisk resa 12-13 maj till Västmanland.  

 

Programbladet 

Höstens program omfattar 24 sidor. Kan eventuellt minskas till 20 sidor om man tar bort 

bilderna. 

 

Medlemmar som inte betalar på medlemsmöten 

Det förekommer tyvärr att vissa personer tar sig in på månadsmötena utan att betala. Hur ska 

man göra för att alla deltagare ska betala? Ett förslag var att den lott man får när man betalar 

ska visas upp vid entrén till scenrummet. Försök görs med detta. I stället för avgift ska de 50 

kr man betalar kallas för entréavgift.  
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Utskick till nya medlemmar 

Siv redogjorde för utskicken till nya medlemmar. 


