
 

 

 

Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Häggen Piteå 2018  
SPF Häggen är en aktiv förening som tillvaratar medlemmarnas intressen inom äldrepolitiken, 
men främjar också social samvaro, friskvård och utbildning. Vårt mål är att attrahera yngre 
seniorer till vår förening och samtidigt värna de behov som nuvarande medlemmar har.  

Vi blir fler och fler seniorer, men samtidigt har många över 65år  idag allt svårare att 
identifiera sig som äldre, samtidgt som intresset för att engagera sig i ideella organisatioen 
minskar år för år. Detta är vår största utmaning för att klara att växa i framtiden.  

Vi måste hitta nya och spännande sätt att engagera seniorer så att de känner att de vill bli och 
förbli medlemmar i SPF Seniorerna Häggen. 

SPF:s kongress 2017 antog Mål och Riktning för kommande kongressperiod. Dessa bygger på 
det material som togs fram ute i föreningar och distrikt under föregående kongressperiod. 

Fyra viktiga mål utkristalliserades under detta arbete och som också blev målen i Mål 
och Riktning: 

 

Dessa områden kommer att färga arbetet och inriktningen för hela rörelsen under kommande 
kongressperiod. Det gäller såväl förening som distrikt och förbund.   
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Fler och engagerade medlemmar 

 Vi har en god VI-anda inom föreningen och den ska vi behålla genom att:  

 - delta i de utbildningar som erbjuds av distriktet  

- bli bra på att tala om nyttan av en engagerad seniororganisation 

- aktivt verka för att de aktiviteter som medlemmarna föreslår och anmäler sig till    
genomförs  

- aktivt verka för att förnya oss så att yngre seniorer tilltalas av vårt utbud och vår 
verksamhet 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öka vår synlighet 

Vår kommunikation ska uppfattas som tydlig och lättillgänglig genom att: 

- ha ett stort och brett utbud av aktiviteter - alla ska hitta något som passar dem.   

- ha en tydlig och aktuell hemsida och använda mailen som konversationsmedel 

Vi ska halvera antalet avregistrerade medlemmar genom att: 

 - erbjuda ett stort och brett utbud av aktiviteter    

  - ha värdar på månadsmötena som tar hand om framför allt de nya medlemmarna så  att 
de känner sig välkomna   

-  ordförande  alltid ska hälsa speciellt de nya medlemmarna välkomna på 
månadsmötena  och överlämna SPF Seniorernas medlemsnål.  

- skriva referat från alla våra aktiviteter och få dessa införda i den lokala pressen och i 
tidningen Senioren  

En organisation i tiden 

Vår organisation ska uppfattas som nytänkande och inkluderande med plats för 
medvetna, nyfikna och engagerade medlemmar genom att: 

- -  ta fler initiativ till samverkan kring aktiviteter på lokal nivå 
-  
- - ta ansvar för att minska seniorers ensamhet och utsatthet genom subventionerade 

aktiviteter, vänfärdtjänst m.m. 
-  
- - inspirera medlemmarna till att knyta nya kontakter  
-  
- - arbeta för att göra det möjligt för alla seniorer att vara med på våra aktiviteter genom 

att söka sponsorer i närsamhället 

En stark röst för seniorerna 

Vi ska bevaka våra seniorers intressen i den kommunala verksamheten. Det gör vi genom 
att: 

 - ha kompetenta och drivna ledamöter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

 - samverka med andra seniororganisationer i kommunen   

- involvera medlemmar i konkreta och engagerande initiativ   

- anordna politikerutfrågning på lokal nivå 



Vi kommer att utvärdera detta arbete kontinuerligt under 2018 och beskriva resultatet i 
verksamhetsberättelsen för 2018.  

Styrelsen för SPF Seniorerna Häggen i Piteå 

 

 

 


