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Ordföranden har ordet 
Tiden går fort och snart är vi i adventsmånaden, vi väntar alla på mer ljus så 
under tiden får vi tända adventsljus och mysa. 
 
En ny stadga antagen på kongressen i augusti, central uppbörd och ett antal 
motioner antagna som ska förverkligas. Nu är vi alla i gång att få träffas och 
mötas och planerar för nästa år. 
 
Nu är bråda dagar, verksamhetsberättelsen för detta år ska skrivas, ja, vad 
har vi gjort detta år? Vi har haft digitala möten, webbinarier, utbildningar. Vi 
granskar vår medlemsutveckling och hittar nya strategier för att få tillbaka de 
som hoppat av samt rekrytera nya medlemmar. 
 
Verksamhetsplan för nästa år planeras, mål och strategier för 2021–2023 är 
att vi ska växa jämfört med tidigare år, vi är en engagerande organisation 
och vi är seniorers röst. Utifrån detta ska vi skapa verksamhetsplaner där vi 
ska planera vår verksamhet och ge den ett innehåll utifrån vår egen 
verksamhet. Dessa strategier sträcker sig fram till nästa kongress 2023. 
Nästa kongress är som sagt 2023 och den kommer att vara i Stockholm och 
distriktet kommer att stå som värd för denna kongress. 
 
Vi skapar verksamhetsplaner där vi hoppas att vi kan mötas fysiskt i 
aktiviteter, medlemsrekrytering, utbildningar och resor mm. Vi kommer att ha 
en blandning av digitala och fysiska möten framöver. 
 
Vi har blivit mer digitala på kort tid under pandemin och mycket finns att läsa 
om det digitala samhället och hur det påverkar oss människor. Förbundet har 
två arbetsgrupper som kommer med rapporter i frågan i början av nästa år. 
Distriktet hade ordförandekonferens i oktober där vi diskuterade vad 
förbundet, distriktet och föreningarna gör. Vad vill föreningarna ha hjälp med 
av distriktet? Vi hade en mycket givande dag med många kloka och 
konstruktiva tankar från föreningarnas ordförande. Vi kunde konstatera att vi 
i distriktet och föreningarna har en samsyn på våra uppdrag. Vi i 
distriktsstyrelsen gick hem med en bra grund för vår verksamhetsplan för 
2022. 
 
Vi kommer att ha kortare möten på zoom där vi bjuder in ordförande till olika 
frågor att diskutera. Första mötet handlade om nya stadgarna där Peter 
Sikström, vår generalsekreterare, informerade oss och det fanns tid för 
frågor. Kom gärna med förslag på ämnen som ni känner att vi ska ta upp på 
denna typ av möten. 
 



 

 

Vi har kommit i gång med funktionärsutbildningar och de rullar på. Skicka in 
till kansliet när ni har behov av utbildning för era funktionärer så samlar vi 
upp behoven och kallar till utbildning när tillräckligt många har anmält sig. 
Länsstyrelsen har under hösten skickat enkät om grundläggande 
betaltjänster i Stockholms län. Vi har tillsammans med PRO i 
Stockholmsdistriktet svarat på denna enkät. Några synpunkter vi har lämnat i 
svaren vill jag lyfta. Färre och färre ställen tar emot kontanter, vi måste 
kunna betala med svenska pengar. Möjligheterna för de som är digitala är 
stora idag, men det digitala utanförskapet är en realitet för många äldre. 
Fortsatt utbildning är ett måste och vi seniorer måste få komma till tals vid 
utveckling av digitala system. 
 
Den 2 dec är det ett seminarium i riksdagen för att lyfta seniorers och våra 
medlemmars röster runt kontantfrågan, på förmiddagen samlas vi på 
Mynttorget, SPF Seniorerna och PRO, för en manifestation för kontanter. 
Mer information på hemsidan kommer. 
 
Valår nästa år, det blir ett spännande år där vi hoppas få fler seniorer till våra 
riksdagsplatser. Rösta på en senior. 
 
Vi ska vara seniorens röst i samhället. Viktiga områden är vård och omsorg. 
Kommunernas pensionärsråd, KPR samt regionens olika råd. Detta kommer 
att vara den viktigaste frågan framöver och där ska vi göra vår röst hörd. 
Förbundet och vi i distriktet har och kommer att ha flera utbildningar i ämnet 
”Att sitta i KPR, RPR”. Vi ska vara med och påverka utformningen av en god 
och nära vård i samarbetet mellan vårdgivare där den enskilde är i centrum.  
 
Ha en fortsatt fin höst och vet ni vad? Vi har ökat i medlemsantal i oktober, 
jättehärligt, det märks att vi är på gång. 
 
Ann Hedberg Balkå 
Ordförande 
 


