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VERKSAMHETSPLAN 2018 för SPF Seniorerna Kumlabygden    

 

Vi startar med nytt verksamhetsår 2018 med årsmöte tisdagen den 20 februari 

2018 varvid föreningens styrelse och ombud väljs. 

Styrelsen har som avsikt att genomföra ca 10 styrelsemöten under året. 

Styrelsen planerar att ha 10 medlemsträffar/månadsmöten under året med varierande 

innehåll för att tillgodose olika smakriktningar. På månadsträffarna kommer styrelsen att 

även lämna information om pågående och planerade aktiviteter och annan information som 

kan vara viktig för medlemmarna. Kaffeservering och lotterier kommer att anordnas. 

Träffarna kommer hållas i Johannesgården/Johanneskyrkan även detta året. 

Styrelsen kommer att utge ett tryckt Programblad för 2018 med program t.om augusti som 

distribueras till samtliga medlemmar snarast efter årsmötet samt ytterligare utskick av 

programblad avseende höstens program och aktiviteter med tanke på att alla inte har 

tillgång till information via dator.   

Styrelsen ser SPF Seniorerna Kumlabygdens nya hemsida som en viktig och i framtiden den 

främsta informationskanalen. Utifrån det nya medlemsregistret kommer e-mejlutskick att 

kunna ske med ytterligare information och påminnelser om aktiviteter.   

Styrelsen kommer att fortsätta att utveckla aktiviteter i grupperna Natur, Kultur och Fritid 

där olika studiecirklar, kulturaktiviteter, friskvårdsaktiviteter, resor och utflykter finns med.  

Både påsk- och julbord, som alltid har varit välbesökta, kommer att anordnas för 

medlemmarna inom ramen for månadsträffarna. Vi fortsätter med månatliga Sociala luncher 

som visat sig vara välbesökta och en viktig kontaktpunkt. Det kan även bli aktuellt men 

någon vinprovningskväll och pubafton.  

Längre- och flerdagsresor bedöms vara svåra att arrangera med deltagare av enbart SPF 

Kumlabygdens medlemmar, men bedöms kunna samordnas med andra föreningar eller 

Örebrodistriktet. 

Utsedda ombud från styrelsen kommer att delta i Sociala Rådets, Talesombudens- och 

Väntjänstens sammanträden för att bevaka de äldres rättigheter och önskemål vad avser 

tillgänglighet mm. Ordföranden Maud deltar även som ersättare i Regionpensionärsrådet.  

Styrelsen skall verka för att fler pensionärer väljer SPF Kumlabygden som sin 

pensionärsförening. Vi är nu ca 280 medlemmar. 
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