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Kära medlemmar 
 
Ja, så närmar sig senhöst och vi har en vinter framför oss, som flera av oss 
känner som en lång och mörk period, kanske en ensam jul och med en 
pandemi som inte vill släppa sitt tag, vi är nu inne i en andra våg. 
 
Vi måste nogsamt följa informationen från Folkhälsomyndigheten och det 
smittskydd i Regionen vi har och följa de rekommendationer som ges. Det 
kommer säkert att se lite olika ut i landet. Vi ställer inte in utan vi ställer om 
våra verksamheter och får ha flera idéer och tips att delge varandra i 
distriktets lokalföreningar.  
Vi får ha digitala möten och fysiska möten i den omfattning som det är 
möjligt, vi från distriktet hjälper till vid zoom-möten.  
 
Förbundet har sedan i somras en värvningskampanj, ” vi behöver dig” som ni 
sett i våra tidningar och det har gett god effekt, vi har ju inte kunnat delta i 
några mässor eller andra event som vanligtvis skapar möten och vi får nya 
medlemmar. Vykort finns att hämta på Förbundets webbsida som fås gratis 
och kan skickas till våra medlemmar med en hälsning från Eva Eriksson, 
Förbundsordförande. 
 
Prioritering för oss är att gå igenom hur många som lämnat SPF Seniorerna i 
varje lokalförening och fundera hur vi kan få tillbaka dessa medlemmar, 
kanske genom en personlig kontakt och fråga, vad kan vi göra för att de ska 
komma tillbaka. 
Vi måste fånga upp fler med e-post adresser så vi kan nå fler medlemmar 
med information. 
 
Under hösten har vi genomfört en enkät till alla som SPF medlemmar som 
sitter i kommunala pensionärsråd, KPR i stad och län. Sammanställningen 
var nedslående information. Flera har inte haft möten under året (pga 
pandemin), flertalet anser att det är svårt att påverka de kommunala besluten 
i budget samt även övriga beslut som rör äldre. Det är mer av information än 
dialog i KPR. 
Ja, vi har många frågor som behöver utvecklas och drivas när det gäller 
denna del, här måste vi alla hjälpas åt, från förening distrikt till Förbund. Vi är 
seniorens röst i dessa sammanhang. 
 
Förbundet utvecklar digitala utbildningar i föreningsteknik som vi kan 
använda oss av framöver, det ser vi fram emot, en första är snart klar som 
handlar om föreningsjuridik som Peter Sikström ansvarar för, mycket sevärd 
för hela styrelsen att se tillsammans. 
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Det är nu viktigt att alla vaccinerar sig mot influensan och mot 
lunginflammation, start var 3:e november 2020. 
 

Vänliga hälsningar, 

Ann Hedberg Balkå 
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