
Kära medlem i SPF Seniorerna Uppsala Västra Nova  
 

 Tycker du att det är roligt att arbeta lite lagom mycket i en grupp med andra? Och känna 

att det ni gör tillsammans är meningsfullt och till nytta? I så fall tycker vi att du ska 

komma med i vår styrelse.  

 

Kanske tänker du då att du inte alls vet vad styrelsearbete innebär och att du som 

pensionär inte ska behöva ta på dig massa ansvar, det har du haft nog av tidigare i livet.  

Men om du får en bra introduktion, får vara lite av en praktikant i styrelsen och lära dig 

hur det går till tillsammans med andra praktikanter - då kanske saken kommer i ett annat 

läge.  

 

Snart ska vi ha årsmöte och då behöver vi välja in 4 nya styrelsemedlemmar. Bland det 

svåraste i föreningsarbete är att rekrytera medlemmar till styrelser. En orsak är att många 

är osäkra om vad det innebär och hur mycket tid och kraft som krävs. Men om du jobbar i 

en grupp  med likasinnade delar ni på ansvaret och under tiden har ni en massa kul. Vi 

delar också på arbetsuppgifterna så ingen behöver arbeta i ensamhet.  

 

En orsak till att vi verkligen vädjar till dig att prova på styrelsearbete är att om vi inte får 

ihop en styrelse blir ett ev alternativ att vi får slå ihop vår förening med någon annan 

lokalförening. Och bli en dubbelt så stor förening. Vi tycker att det vore synd att äventyra 

känslan av gemenskap som är lättare att upprätthålla i en lagom stor förening som vår, 

likaså att ge upp att geografiskt ha en närhet till varandra.  

 

Tänk efter noga, avfärda inte frågan direkt. Ta kontakt med oss i styrelsen och fråga oss 

om vad du vill veta. Det vi behöver är tex någon som vill ordna med förtäringen till 

mötena, någon som vill vara med i gruppen som fixar program, resor, studiebesök, någon 

som har kroppskrafter nog att bär bord och stolar, någon som kan fixa med högtalare och 

bildvisning, någon som vill vara med i samarbetsgrupper med andra 

pensionärsorganisationer, någon som har nya idéer om vad en pensionärsförening ska 

göra.   

 

Ring eller maila oss i styrelsen för mer information eller anmäl ditt intresse direkt. 

Styrelsen fungerar som valberedning.  

Många hälsningar  

 

 

Ulla Holm ordf Mobil 0706 738230 ,  ullaholm35@gmail.com  

Sonja Dubiel sekr  Mobil  0706 839108 ,   dubielsonja@yelia.com  

Kerstin Gustafsson  Mobil  0738 316433,   kerstingust@telia.com  

 
 


