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Ordföranden har ordet 
 
Nu har jag varit er ordförande i ett drygt halvår. Jag har lärt mig mycket om SPF 
Seniorernas verksamhet och blivit djupt imponerad av allt det fina arbete som 
bedrivs i lokalföreningarna. Ni gör verkligen en jätteinsats för äldres hälsa 
genom olika friskvårdsaktiviteter och genom olika typer av samvaro där äldre tar 
hand om varandra och trivs! Nästan alla (48 av 49) av föreningarna svarade på 
enkäten nyligen. Stort tack för era svar som visar på att det sjuder av aktiviteter 
på friskvårdsområdet ute i föreningarna. 
 
Ekonomi 
Äntligen har vi en ny kassör på gång! Hon heter Mari-Ann Josefsson och arbetar också i 
styrelsen i SPF Seniorerna Jönköping Öster. Välkommen Mari-Ann och TACK Agneta som 
hjälpt oss hittills trots att du ju egentligen avgick vid årsstämman i våras! 
 
Vår ekonomi är god, kanske kan det bli en sänkning av avgiften till distriktet framöver. Vi 
får se vad styrelsen och årsstämman anser. 
 
Samverkan 
blir ett ändå viktigare ledord för oss framöver. Samverkan är väl alltid av godo? 
Jag tänker på samverkan med övriga pensionärsföreningar (PRO m.fl), samverkan mellan 
lokalföreningar, samverkan med kommuner, samverkan med Regionen m.m. Nästan alltid 
har vi ju samma mål och vi blir ju starkare om vi är flera! 
 
Jag har redan sett många bra exempel på samverkan. I Vetlanda samverkar de 5 SPF- 
föreningarna aktivt under Staffan Magnussons ledning och i Gislaveds kommun samverkar 
de 9 föreningarna under Fred Bergs ledning. Man hjälper varandra med stort och smått! 
I Taberg bjuder man in de andra pensionärsföreningarna (PRO m.fl.) till sina möten. När jag 
var där nyligen och pratade om ”Läkemedel och äldre” fanns det flera pensionärer som 
tillhörde andra pensionärsföreningar. 
 
När vi skall samverka med regionen är det helt nödvändigt att vi och övriga 
pensionärsföreningar pratar oss samman. Vi alla och även Regionen har ju samma mål: 
”Bättre hälsa för äldre”. 
 
Inventering av Äldreomsorgsplaner 
Samverkan med kommunerna om hemtjänst och äldreboenden kan vara mer problematisk. 
Det handlar ju ofta om ganska stora pengar. Då krävs extra list och att vi lyfter fram vad vi 
har att erbjuda/kan tillföra. Motparten måste se oss som en nyttig resurs och inte som några 
som bara klagar och protesterar! MEN vi måste förstås protestera kraftigt när så är befogat! 
 
Jag tror att den inventering av äldreomsorgsplaner som är på gång under Fred Bergs ledning 
kan hjälpa oss mycket. Vi får möjlighet att, med samma metod som ”matpatrullen” så 
framgångsrikt använt, kunna jämföra olika kommuner, lyfta fram goda exempel, peka ut de 
där det inte fungerar o.s.v. Och resultaten offentliggör vi förstås också i massmedia. 
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Att kunna betala med kontanter 
SPF Seniorerna i Bankeryd har framgångsrikt samverkat med den lokala PRO-föreningen 
ang. våra fortsatta möjligheter att i olika situationer få använda kontanter. 
Man har tillsammans gjort en omfattande namninsamling som överlämnats till 
Handelsbankens lokalkontor. Man har också uppvaktat Regionen med önskemålet att man 
återinför möjligheten att betala kontant vid besök på vårdcentraler och sjukhus. 
 
När det gäller möjlighet till kontantbetalning i sjukvården håller vi i distriktsstyrelsen inte 
med! Vi anser att det är tillräckligt att man får en faktura utan extra kostnader om man inte 
vill betala med kort. Enligt vår erfarenhet har våra äldre inga svårigheter att betala fakturor 
och vi vill så långt möjligt undvika att äldre besöker bankomater och bär runt på onödigt 
mycket kontanter. Detta betonas i ett studiematerial ”Låt inte lura dig” som SPF Seniorerna 
centralt har tagit fram tillsammans med Polisen, PRO och Brottsofferjouren, BOJ. Vi hoppas 
att många SPF-föreningar vill använda studiematerialet under nästa år. Vetlanda är redan på 
gång. 
 
Samverkan mellan förening och distriktsstyrelse 
Vi i styrelsen blir glada om ni bjuder in er fadder till ett styrelsemöte. Tanken är att  detta 
skall leda till förbättrad samverkan och information mellan lokalförening och styrelse. 
 
Läkemedelskortet ”2 frågor om mina läkemedel” 
Detta projekt har fått en rivstart! Jag har redan varit ute i 10 lokalföreningar och informerat 
på möten. Dessa 10 ingår i den utvärdering som kommer att göras. 
 
Ytterligare drygt 10 föreningar har bokat in möten till våren och några nästa höst. Stort tack 
för ert intresse! Jag tror att detta kan bli något riktigt bra! 
Dessutom jätteroligt för mig att få komma ut och träffa alla duktiga lokalföreningar! 
 
Vårens möten 
Vi har planeringsdag för styrelse och kommittéer den 1 februari på Herrgården, Ryhov. Ni 
som inte är med, kontakta någon av oss om ni har idéer för nästa år! 
 
Det är viktigt att alla föreningar är representerade på ordförandekonferensen den 17 mars! 
Notera datumet direkt i kalendern! Vi har stora grejer på gång under våren som vi måste 
informera om och jobba med tillsammans med er! 
 
Årsstämman blir den 12 april i Mullsjö. 
 
Oj då! Det här blev nog för långt! 
Jag ber slutligen att få önska er, som orkat läsa ända hit, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År! 
 
Stort tack för detta året! 
Kjell 
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Och för er som orkat läsa vidare kommer här lite information från kansliet. 
 
Höstens arbete har jag bl a ägnat mig åt att fortsätta sätta mig in i arbetet 
som konsulent. Det dyker dagligen upp nya frågor att ta tag i och jag lär mig 
för var fråga som kommer. Det har varit en hektisk höst och jag ser nu fram 
emot lite julledigt. Kansliet kommer att vara obemannat under tiden 22 
december – 7 januari. 
 
Ny hemsida och nytt medlemsregister 
Jag har under hösten gått utbildning på förbundet för att lära mig det nya medlemsregistret, 
MiRiaM och även utbildning för att lära mig nya hemsidan så att jag sedan ska kunna 
utbilda de ansvariga i föreningarna. Som hjälp till detta har jag Mats Johansson, 
webbansvarig på distriktet samt Tony Jansson som hjälp med att utbilda i medlemsregistret. 
Mats och Tony har också gått utbildningarna. I höstas fick vi besked om förseningar av 
leveransen av MiRiaM varför vi beslöt att senarelägga de utbildningarna och istället inrikta 
oss på att utbilda webbansvariga i EPiserver. Kallelser till utbildningar i EPiserver gick ut 
och vi hann starta upp två utbildningsomgånger innan vi var tvungna att ställa in 
utbildningarna p g a det var så stora brister i systemet och företaget som programmerar  var 
inne i systemet och gjorde ändringar under tiden vi hade utbildningar. Det blev en alldeles 
för ostabil miljö att arbeta i för att vi skulle kunna fortsätta med de planerade utbildningarna. 
I dagsläget vet vi inte när vi kan starta upp utbildningarna. Jag skulle varit i Stockholm på 
förbundet i början av december för att delta i bl a integrationstester från MiRiaM till 
webben. Dessa tester gick inte att genomföra som planerat då modulen inte var klar. Det är 
nu skjutet på testerna till början av nästa år.  
 
Mästerskap 2016 
SPF Seniorerna Nässjö kommer att anordna DM i skidor den 4 februari 2016. För 
information se distriktets hemsida. 
Intresseanmälning har inkommit från SPF Seniorerna Tranås Kontakt om att få anordna 
mästerskap i boule. 
Intresseanmälan har inkommit från SPF Seniorerna Centrum om att få anordna mästerskap i 
Bridge 2016. 
Distriktstyrelsen har beslutat att ovan nämnda föreningar får anordna mästerskapen. 
 
Medlemsavgifter 2016 
I början av 2016 kommer distriktet att fakturera föreningarna förbundsavgiften och 
distriktsavgiften. Avgiften baserar sig på antal medlemmar den 1 januari 2016. Kontrollera att 
medlemsregistret stämmer så att ni debiteras rätt avgift. Avgiften för år 2016 är 50 kronor per 
medlem till distriktet och 130 kronor per medlem till förbundet.  

Om en person vill byta förening ska den förening som man byter till ta över medlemmen via 
medlemsregistret (det internetbaserade). 
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Distriktsstämma 2016 
Den 12 april hålls distriktsstämma i Mullsjö Folkhögskola. 

Motion till stämman kan väckas av medlem eller förening. Motion som väcks av medlem 
ska sändas till den egna föreningen för yttrande. Föreningen sänder därefter motionen med 
yttrande till distriktet. Motion som väcks av förening ska sändas till distriktet. För att 
distriktsstyrelsen ska hinna yttra sig över motioner ska de ha inkommit till distriktskansliet 
senast den 1 mars. 

Ombud till stämman 
Distriktskontoret behöver få in uppgift om vilka som är ombud senast den 7 mars. Varje 
förening får välja 1 ombud per förening plus 1 ombud per varje påbörjat hundratal medlemmar, 
dock högst 9 ombud per förening. Exempelvis har en förening med 102 medlemmar 3 ombud.  
 
Jag önskar samtliga en riktig God Jul och Ett Gott Nytt År 
 
Kristina 
 

 


