
Ordförandes rader. 

Ha lite roligare ..gå med i SPF. Det var lite av ett mantra när vi träffades på 

distriktsordförandekonferensen för ett par dagar sedan. 

Dagen började med att stadgegruppen presenterade sitt arbete med att skapa stadgar som: 

Är enkla att förstå och använda samt som underlättar arbetet. 

Utvärdera nya former av medlemskap samt titta på kongressens tidsgränser. 

Till hösten kommer utkastet till nya stadgar. Remissen kommer i september. Den vill man ha 

svar på. 15 jan 2020 skall allt vara klart ty beslut tas på kongressen 2020. 

Det uppstod ett förslag på att bara ha kongress vart 4:e år och ha ett förbundsråd varje år. 

                                                 ----------------------------------- 

Stödmedlem har ingen åldersgräns. Stödjer alltså organisationen som helhet. 

Stödmedlem = medlem i förbundet ej i en enskild förening. Avgift efter den dyraste 

föreningen i dagsläget = 350 kronor. 

Förslag: Gemensam inträdesavgift för nya medlemmar över hela landet 

Man har tagit bort begreppet vänmedlem 

Har medlem inte betalat före den första april delas skulden mellan förbund-distrikt och 

förening. 

Det år du går med betalas en inträdesavgift för första halvåret och en för det andra halvåret. 

Det skall var en enhetlig avgift som alla känner till. 

                                         ------------------------------------------ 

Man kan väljas in som adjungerad ordförande även om man kommer från en annan 

förening. 

                                           ----------------------------------------- 

Förbundets ekonomi: tre inkomster, medlemsintäkter, annonsintäkter, bidrag = 53 milj. 

Kostnader: verksamhet, personal, särskilda satsningar = 54 milj. 

IT kostnader inklusive support 7 milj 

Eget kapital: 18 milj. 

Inkomster: räntebärande aktier. 

584 föreningar, 217 000 medlemmar hade betalat inom en månad 

180 föreningar har lokal uppbörd och deras 44000 medlemmar betalar alltså lokalt. 



 

Detta innebär alltså att det blir ett dubbelt system som är både dyrt och krångligt. 

                                    ---------------------------------------------------- 

Rekryteringsarbete “kundresa“  medlemsresa. 

 

                             ---------------------------------------------------- 

1,intresse,   2.inträde      3.  val av förening  4. inbetalning  5.Första mötet  6.första 

aviseringen 7 uppsägning - återvärva: vi saknar dig. 

Vad är vi bra på? Enkät, checklistor. Nyhetsbrev om rekrytering, självinstruerande  

material  för styrelser. 

Välkomstbrev: stommen skrivs av förbundet 

                              -------------------------------------------------  

60 % av pensionärerna är inte med i någon förening. 

De som saknar kunskap saknar den sällan. 

                             ------------------------------------------------- 

Nytt studiematerial om äldre och ensamhet har gjorts av PRO, SPF SKPF samt SV och 

ABF. Tillsammans mot ensamhet finns i Webbutiken 

                             ----------------------------------------------- 

År 2020 den 2 september i Göteborg firar förbundet 80 år. Plats: Post hotell. 

                             ---------------------------------------------- 

                       Förslag: DM vinnare: gemensam fest för dessa. 

                             ---------------------------------------------- 

Det är viktigt att samhället har en äldrestrategi. 

Många anser att digitala tjänster underlättar vardagen. Ungefär 1/3 av de äldre känner 

oro inför den ökade digitaliseringen. 

SPF anser att det måste finnas alternativ till den digitala tekniken. Det kostar 7000  

kronor per år att var digital. 

                             --------------------------------------------- 

Nästan var fjärde i åldern 65–69 år jobbar med skogsbruk, jordbruk, konsulttjänster 

m.m. detta ger ett bidrag till BNP på 122 miljarder. 

På vilket sätt kan seniorerna vara med i utvecklingen. 



Svenskt Näringsliv tycker att man inte skall jobba efter 67 år ty då avtar den kognitiva 

förmågan. (trams) 

                              --------------------------------------------------- 

EU valet: AGE har diskuterats. SPF Sverige representerar Sverige. De övriga 

representerar Norden. Sverige har inte någon kandidat över 65 år. 

                               --------------------------------------------------                     

På SPF agenda: bekämpa åldersdiskriminering, sysselsättning för äldre, förebyggande 

hälsofrågor, trygga hållbara pensioner, äldrevänliga miljöer 

SPF Facebookskola finns på webben dvs. Samma plats som manualer för 

medlemsregistrerare – Epi-server -. 

Ny på SPF kansli: kommunikation: Carina Grave-Müller. 

Ny Facebookgrupp i SPF seniorerna: Trädgård 


