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Förslag från av stadgegruppen tillsatta arbetsgrupper  

Arbetsgruppen ”Distriktens roll” 
Denna arbetsgrupp har bestått av Bengt Ingesson, Norrbotten och 
sammankallande, Jan-Erik Lövbom, Östergötland, Åke Persson, Halland, 
Ingemar Sandström, Västerbotten och Gunilla Werneström, Örebro. 
Samtliga är distriktsordförande. Arbetsgruppen har lagt följande förslag: 

• Stadgarna ska vara Gemensamma för de tre nivåerna. Tillåtande och 
mindre detaljreglerande 

• Stadgarna kan kompletteras med arbetsordningar.  Distriktens ansvar 
och uppgift att stödja föreningarna i deras utveckling bör lyftas fram i 
stadgarna. 

• Motionstiderna bör vara kortare och hanteras på ett effektivare sätt.  
Detta kan ske genom att motioner sänds direkt till förbundskansliet 
och att distrikt/förening får motionen från förbundet för yttrande. 

• DO-konferensen föreslås få en aktivare roll genom att en av DO-
konferenserna omvandlas till ett förbundsråd för beslut i vissa frågor 
t.ex. motioner.  

• Vidare föreslås kongressperiod bli fyra år och anpassas i tiden till de 
allmänna valen. Kongressen föreslås äga rum i augusti/september 
året före valår. 

• Distriktsstämma ges möjlighet att bara hållas vartannat år. Istället 
föreslås att distrikten anordnar två ordförandekonferenser per år för 
att bredda dialogen mellan distrikt- och föreningar. 

Arbetsgruppen ”Förening” 
Denna arbetsgrupp har bestått av Florence Göthe, sammankallande, 
Uddevalla, Lars Ahlm, Avesta, Rolf Gårdmo, Ljungbyhed, Per Lundgren, 
Gävle, Birgitta Lundman, Borgholm, Stig Rahm, Trosa, Anders Runelund, 
Stockholm, Nanny Öryd, Gällivare. Arbetsgruppen har lagt följande förslag: 

• Allmänt anser gruppen att det inte är antalet medlemsformer som 
genererar fler medlemmar utan innehållet i verksamheten samt hur vi 
tar hand om våra medlemmar. Gruppen ser därför inget behov av mer 
än en medlemskapsform. 

• Ändamålsparagrafen föreslås få följande lydelse: Det är SPF 
Seniorernas mål att äldre skall kunna leva ett tryggt och meningsfullt 
liv. SPF Seniorerna ska: 

o Verka för äldres sociala och ekonomiska intressen och att 
deras erfarenheter och kunskaper tas tillvara för en positiv 
samhällsutveckling. 
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o Stimulera medlemmarna att träffas och umgås och delta i SPF 
Seniorernas aktiviteter. 

o Eftersträva samverkan med andra föreningar inom SPF 
Seniorerna såväl lokalt som regionalt. 

o I relationen till våra medlemmar och potentiella medlemmar 
uppfattas som vara nytänkande, framåtblickande och 
inkluderande. 

• Medlemskap. ”Medlemskap beviljas den som delar SPF Seniorernas 
mål och värderingar. Medlemskapet gäller från den dag som 
medlemsavgiften är betald. Förslaget innebär att vänmedlemskap 
försvinner i stadgarna, men kan i fortsättningen hanteras av 
föreningarna. Även möjligheten till direktanslutning föreslås utgå. 
Därmed finns det bara ett medlemskap och som bygger på 
medlemskap i förening. (Notera att gruppen inte föreslår någon 
åldersgräns för medlemskap). 

• Vidare föreslås att den värdegrund som fastställdes på kongressen 
2017 förs in i stadgarna.  

Föreningsgruppen är inte helt enig om att föreningsmedlemskap är den 
enda anslutningsformen. Rolf Gårdemo föreslår en komplettering med 
nätmedlemskap som kopplas till såväl förbund som aktuellt distrikt. 
Nätmedlemmar föreslås få utse ett medlemsråd. Vidare anser att det bör 
finnas ett krav på ålder, en seniordel förslagsvis 55 år och en yngre del 
som går med för att stödja verksamheten i sympati med de äldre, dvs 
senior- och stödmedlemskap. Vidare föreslås att det i stadgarna bör 
framgå att det är tillåtet att bedriva verksamheten i kretsar och 
samorganisationer. Rolf Gårdemo föreslår också att den lokala 
uppbörden tas bort. 

Arbetsgruppen ”Rekrytering” 
Denna arbetsgrupp har bestått av Monica Ulfhielm, Stockholmsdistriktet, 
sammankallande, Carin Johansson, Brasken, Linköping, Stina 
Nordström, Förbundskansliet, Sonia Ridell, Gärdet Djurgården, 
Stockholm och Hans Ström, Gästrikslandsdistriktet. Uppdraget är att 
föreslå åtgärder som kan bidra till att vända den negativa 
medlemsutvecklingen. Fokus för gruppen har varit att föreslå åtgärder 
som i första hand uppfattas som attraktivt för yngre seniorer.  
Arbetsgruppen har lagt följande förslag: 

• Medlemskapet föreslås bli öppet för alla, oberoende av ålder. 
Betonar vikten av att arbeta över generationsgränserna. 

• Enhetlig medlemsavgift 
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• Som ett komplement till det föreningsanknutna medlemskapet 
föreslås ett renodlat digitalt medlemskap. Inom ramen för detta ska 
det också finnas möjlighet att etablera nätverk i olika frågor. 
Arbetsnamnet är Digitala Seniorer.   

• I och med förslaget att ta bort det centrala medlemskapet måste 
frågan om medlemmar boende i utlandet uppmärksammas.  

• Förbundet bör bidra till den geriatriska forskningen. Det skulle 
bidra till att höja anseendet för SPF Seniorerna.  

• Förbund och distrikt bör intensifiera samarbetet med 
försäkringsbolag och andra samarbetspartner som inkörsport för 
medlemskap.  

• Alla medlemmar ska kunna gå på andra föreningars 
medlemsmöten. Därmed tas vänmedlemskapet bort från 
stadgarna.  

 


