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Ordföranden har ordet 

 

Hej alla glada SPF Seniorer! 

I väntan på tomten kommer här lite information. 

2016 blev ett bra år både för SPF Seniorerna och för J-Södra. Nu håller vi 

tummarna för att 2017 blir lika framgångsrikt! 

 

Datastrul 

Tyvärr har det blivit mer krångel än vad någon kunde tro med övergången 

till nytt medlemsregister och ny webb. Detta ställer till med mycket extra arbete och 

höjer blodtrycket i onödan. Vi får ha tålamod och vi får trösta oss med att vi inte har 

det värst. Jag tycker verkligen synd om personalen på förbundskansliet i Stockholm 

som gör sitt yttersta med ändå får massor av ovett! 

 

Vi i distriktsstyrelsen kommer i dagarna att kontakta alla föreningar för att efterhöra 

omfattningen av strulet och i vilken mån vi kan hjälpa till. 

 

Läkemedelskortet 

Jag fortsätter att åka runt i föreningarna och informera om ”Läkemedel och äldre” 

och om läkemedelskortet. Jag har besökt 12 föreningars medlemsmöten under hösten 

och sammanlagt snart 40. Ytterligare 6 är inplanerade 2017.   

Stort tack för alla inbjudningar och för all vänlighet! 

 

Rekryteringstidningen 

Vår fina rekryteringstidning som Evald Larsson förtjänstfullt har jobbat fram är tänkt 

att delas ut till potentiella medlemmar. Det går att få fler från kansliet när ni skall ha 

särskilda aktiviteter i syfte att värva nya medlemmar. Vi har ganska många kvar. 

 

Äldrevårdsmottagningar 

Vi har jobbat vidare med detta på olika fronter tillsammans med de andra 

pensionärsföreningarna, bl.a. har vi uppvaktat regionråden. 

 

Vi har utformat en fungerande metod för att granska hur bra vårdcentralerna är för 

äldre och vi har genomfört 14 provgranskningar. Vi har nu 7 välfungerande 

granskningsteam som efter nyår genomför granskningar på alla 46 vårdcentralerna i 

länet. Vi planerar en resultatredovisning den 18 maj med presskonferens. 

 

Forskningsfond 

Tillsammans med de övriga pensionärsföreningarna och Regionen undersöker vi 

möjligheterna att starta en forskningsfond med inriktning på vårdforskning inom 

äldreområdet. En arbetsgrupp är utsedd med Åke Björkman, SPF Seniorerna Habo 

som eldsjäl. 
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Valet 2018 

I nästa val utgör pensionärerna 25 % av valmanskåren. Vi måste se till att det syns i 

partiernas program! 

 

Tillsammans med de övriga pensionärsföreningarna har vi startat arbetet att försöka 

påverka politikerna att fokusera mer på äldrefrågor i regionen och i kommunerna 

inför nästa val. 

 

Under våren tänker vi tillsammans besöka alla 8 partigrupperna i Regionen och 

dessutom ha ett möte i varje kommun dit vi bjuder in alla kommunpolitiker. Det finns 

ju många välfungerande KPR-grupper som kan ta huvudansvaret, men vi behöver 

hjälp av fler om detta skall bli bra. Hör av er till mig om ni vill hjälpa till! 

 

Kommittéerna behöver förnyas 

Lite fler än vanligt lämnar våra kommittéer. 

I PR-kommittén förlorade vi Sören Rydén tidigare i år och nu slutar Evald Larsson 

och Johnny Torstensson p.g.a. sjukdom. Även Doris Åkesson slutar. I 

Folkhälsokommittén slutar Leif Hultman och Inger Jidefur. 

Vi har några duktiga ersättare på gång men vi behöver fler som hjälper till. Kontakta 

mig om ni har kandidater, helst i god tid före planeringsdagen den 23 januari. 

 

Viktiga datum 2017 

Planeringsdag på Herrgården, Ryhov den 23 januari.   

Vårens ordförandekonferens den 1 mars. 

Årsstämma i Eksjö den 11 april. 

 

Oj då! Det här blev som vanligt ganska 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 2016! 

Kjell 

 


