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Hänt sen sist
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SPF Seniorerna har under 2020 arbetat med påverkan och arbetet fortskrider med följande 

frågor:

- Stabilt pensionssystem för en trygg ekonomi.

- Högre kompetens inom äldreomsorgen och bättre villkor för  

personalen.

- Höjt bostadstillägg.

- Tar fram undersökningar, rapporter, skriver insändare,  

debatt artiklar och uttalar sig  i media.

- För fram åsikter och belyser frågor ur ett seniorperspektiv.

På gång

Träffar på Aftonstjärnan

Nu har vi preliminär bokat film/musik i vår, följande datum

27 april, 18 maj samt 8 juni. Speciell inbjudan kommer någon månad 

innan

Konsert Betlehemskyrkan

Vi har klart med Sven-Erik Dahlberg 

om en konsert i höst..

Datum ej bestämt ännu.

Vi letar efter lämpliga lokaler att arrangera Quiz och Discodans samt Musiklunch. 

Mer information i Aktuellt nr2 -2021

about:blank
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Övrigt 

Medlemsresan introduktion för 

rekryteringsansvariga kommer att 

arrangeras i april eller  maj 2021

Medlemsresan är inte en resa i ordets rätta bemärkelse utan ett sätt att 

beskriva en medlems uppfattning och erfarenhet av föreningen, från 

att intresse för medlemskap väcks till att medlemskapet av en eller 

annan anledning avslutas. Genom att identifiera vilka steg som finns 

på resan kan föreningen upptäcka sina styrkor och svagheter och få 

ett bra stöd för att prioritera arbetet. 

Målet är ett strategiskt arbete med medlemsutveckling – att rekrytera, 

aktivera, engagera och behålla fler medlemmar.

Golftävling på Torslanda GK

Är bokad till 28 juni , med första start klockan 09.30. Har du 

golfhäftet betalar du 275:- i Greenfeeavgift, annars 350:-

6 bilar finns att hyra för 300:-

Anmäl gärna ditt intresse redan nu ,till marknadspf@gmail.com 

både för golfspel men också om du vill hyra fordon.

Mer information kommer i vår hälsar folkhälsokommitten

Folkhälsovecka
Nu blir det en gemensam nationell folkhälsovecka i vår . 

Boka redan nu in i er kalender vecka 20, 17 – 21 maj. 

kansliet@spfgbg.se

Vill du vara med att arrangera event 

Vi på marknad & rekrytering söker fler 

ledamöter.

https://www.facebook.com/groups/1079020758827
603/

https://www.facebook.com/groups/1079020758827603/

