
    Verksamhetsplan 2019 

 

 

Verksamhetsuppdrag 
SPF Seniorerna Olofströmsbygden har som övergripande målsättning att 

 informera medlemmarna i frågor som berör dem 

 verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna 

 tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet 

 aktivt verka för att ansluta personer som kan erhålla medlemskap 

 bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna 

 

Verksamhetens mål  
SPF Seniorerna Olofströmsbygden har som konkret målsättning att  

 skriva referat från våra aktiviteter och få dem införda på föreningssidorna i lokalpressen samt 

publicera dem på hemsidan 

 aktivt deltaga i det Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

 ha en plan för hur vi välkomnar nya medlemmar, både de som kommer på våra möten  

 och de som inte kommer på möten/aktiviteter 

 utveckla åtgärder i syfte att motverka ensamhet bland våra medlemmar 

 samarbeta med kommunens seniorkonsulent vad gäller friskvårdsaktiviteter 

 anpassa våra program och aktiviteter för olika intressegrupper och efter önskemål från  

 våra medlemmar 

 delta i gemensamma kommunala aktiviteter 

 aktivt samla in våra medlemmars e-postadresser samt utöka användandet av e-post för  

 att nå ut till våra medlemmar 

 ha insändare och debattartiklar i lokalpressen 

 påbörja arbetet med att skaffa en större lokal för föreningen 

 delta i arbetet med vårdpatrull i distriktet  

 

Handlingsplan 
SPF Seniorerna Olofströmsbygden  

 fortsätter med följande aktiviteter: bokcirkel, boule, historiecirkel, körsång, skrivarcirkel, 

vandringar (såväl kortare som längre), vinprovning 

 planerar nya aktiviteter: utbildning i facebook, utbildning i datoranvändning, utbildning i 

iPad-användning, matlagning för herrar, släktforskning, viskvällar 

 genomför månadsmöten med varierande innehåll torsdagarna 24 januari, 28 februari, 28 mars,  

 25 april, 23 maj, 13 juni, 1 augusti, 22 augusti, 26 september, fredag 25 oktober, torsdag 

 28 november samt fredag 13 december 

 inplanerar styrelsemöten torsdagarna 17 januari, 7 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 

onsdagen 5 juni, torsdagarna 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 14 november, 5 december 

 

 


