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Styrelse:   Ansvariga 

Inger Ingesson, ordförande  Gunilla Bergstedt, ledamot KPR, läkemedelsansvarig 
Mona Lindblom, vice ordförande  Vivianne Edelsvärd Öberg, studieansvarig 
Barbro Sundström, kassör   Allan Isaksson, försäkringsansvarig 
Mona Wilsson, sekreterare   Mona Lindblom, programansvarig 
Karin Mattsson, ledamot   Gösta Söderberg, rekryteringsansvarig 
Vivianne Edelsvärd Öberg, ledamot Roger Berg, trafikansvarig 
Allan Isaksson, ledamot   Dagmar Gabrielsson, friskvårdsansvarig 
Kerstin Kristiansson, ledamot  Karin Mattsson, informatör 
Gösta Söderberg, ledamot   Barbro Sundström, medlemsregisteransvarig 
      Ove Lindblom, webbansvarig 

 
                                                                                                                                                                                                        
Styrelsemöten 

Under året har elva protokollförda styrelsemöten hållits på Samvaron. 
Medlemsantal 
 Vid årets början hade SPF Häggen 717 medlemmar och vid årets slut 775.  
Ekonomi 

Den ekonomiska ställningen framgår av resultat- och balansräkningen som utdelas på 
årsmötet. 
Medlemsmöten 

Tio medlemsmöten har hållits under året. Därutöver har vi haft två extra informationsmöten 
och fyra möten för nya medlemmar. Skrivtolkar från Tolkcentralen, Luleå har medverkat vid de 
flesta mötena. 
29 januari Lena Esbjörnsson – information om resa med Transsibiriska järnvägen 
26 februari Årsmöte – Hilding Holmqvist 
26 mars Ögonmottagningen – information om ögonsjukdomar hos äldre 
23 april Häggsångarnas vårkonsert. Trafikombudet Roger Berg informerade 
28 maj  Besök på Skeppet, Piteå Havsbad 
27 augusti Surströmmingsfest på Framnäs folkhögskola 
24 sept Paltkalas på Kyrkcenter. Information om våra studiecirklar 
29 okt  Besök på Acusticum. Musikhögskoleelever underhöll.                                                                               
26 nov  Barbro och Ivar Gustavsson berättade om Piteåsonen Solander.                                       

10 december Luciafest – Storstrand. Luciatåg och kören underhöll 
 

Programkommittén består av Mona Lindblom, Vivianne Edelsvärd Öberg, Monica Holmgren, 
Kerstin Kristiansson och Allan Isaksson 
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Tema- och studiedagar samt övriga aktiviteter 

19 februari Politikerutfrågning 

  4 mars Friluftsdag, lunch på Golfklubben 
12 mars Kulturcafé - Jan Lundqvist berättade om gamla Pitebor 
16 april Trivselkväll på Samvaron – Birgitta Sjömark med pianist underhöll 
19 april Kyrkmarknad, Öjebyn – Utdelning av valmanifest och SPF:s folder 
21 maj  Den stora folkvandringen 
9 juni  Besök på Cirkus Maximum 
10 juni Inspirationsdag anordnad av Kultur och Fritid. Vi visade upp Qigong.                                               
29 juli  Sommarutflykt till Svensbylida 
12 augusti Golftävling 
17 sept Kulturcafé – Information av Lars Gyllenhaal 
15 oktober Kulturcafé – Forskarföreningen berättade om sin verksamhet 
12 nov  Trivselkväll – Stefan B Andersson underhöll 
 
Rekryteringsgrupp 
Gruppen består av Gösta Söderberg, Elisabeth Sandberg och Anita Lundberg. Välkomstbrev 
har skickats till nya 65-åringar. Antal utskick under året har varit 352. 
 
Studiecirklar 
Ett stort antal av våra medlemmar har deltagit i studiecirklar. Aktiviteterna har bl a varit 
bridge, litteratur, qigong, boule, matlagning, linedance, golf, körsång, aerobics, styrketräning, 
vardagsjuridik och sällskapsspel. Under året har 26 studiecirklar genomförts med 337 
deltagare. Dessutom har 15 st kulturarrangemang med 831 deltagare genomförts. 
 
Seniormässa 
Den 13 oktober deltog vi vid en Seniormässa Hälsa för livet som anordnades av landstinget och 
kommunförbundet i Luleå 
 
Noliamässan 
SPF distriktet hade en monter vid Noliamässan den 2 – 10 augusti. Vår förening ansvarade den 
2 och den 10 augusti för denna monter. Dessutom deltog vi vid seminariet den 5 augusti om 
framtidens pensionärer 
 
Demonstration 
Tillsammans med övriga pensionärsorganisationer genomfördes en demonstration inför valet 
om Lika skatt för alla från Nolia City Konferens till Badhusparken där en appell lästes upp.                                                                                                                                 
 
Samvaron 

Arbetsgruppen på Samvaron består av representanter för de organisationer som har 
verksamhet i lokalerna och personal på Samvaron. SPF Häggen har representerats av Karin 
Mattsson som deltagit i 3 sammanträden 
Resor 

25 juni Kulturresa – Bastuträsk 
9-13 maj Londonresa                                              
20 nov  Teaterresa, Luleå 
 
 



   

 

 

Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett samrådsorgan mellan kommunen och 
pensionärsorganisationerna med syfte att stärka pensionärernas inflytande i frågor som gäller 
äldre. SPF Häggens representant i KPR är Gunilla Bergstedt. Pensionärerna får i KPR en god 
inblick i hur äldrefrågorna sköts i Piteå kommun även om vi ej kan påverka så mycket som vi 
skulle vilja. Antalet pensionärer i Piteå liksom i hela Sverige fortsätter att öka. För att möta 
behoven måste förändringar ske. För ett år sedan beslutade kommunen att genomföra en stor 
omorganisation - Framtidens äldreomsorg. SPF ställde sig bakom förslaget. Beslutet innebär att 
fler demensboenden och trygghetslägenheter inrättas, att ett nytt Äldrecentrum för bl a 
korttidsboende byggs och att det på sikt tillkommer ytterligare ett vård- och omsorgsboende. 
Hemtjänsten utökas också. Det blir även fler Samvarolokaler bl a har man invigt en ny Samvaro 
i Öjebyn.                                                                                                                                                                                   
SPF har protesterat mot höjda matpriser och problem med matsvinn samtidigt som 
kvalitetsaspekter har påpekats. Läkemedelsbehandlingen av äldre är en annan viktig fråga. 
Kommunen ligger i topp när det gäller äldres användning av många och olämpliga läkemedel. 
KPR har genomfört Seniorveckan 2014 den 13 – 17 oktober. På programmet fanns bussresa till 
landstingets Seniormässa Hälsa för livet i Luleå och dessutom kaffe, tårta och 
musikunderhållning i alla Samvarolokaler i kommunen under hela veckan.  
 
Slutord 
Som framgår av verksamhetsberättelsen är SPF Häggen en mycket livaktig förening. Vi bygger 
vår verksamhet på ett stort och differentierat program för att alla våra medlemmar ska hitta 
något som intresserar just dem. Förutom medlemsmöten, kulturcaféer, trivselkvällar, 
informationsmöten, resor och friskvårdsaktiviteter så genomförde vi under 2014 26 
studiecirklar med 337 deltagare och 15 kulturaktiviteter med 831 deltagare.  
Nyheter under 2015 blir studiecirklar i äldrepolitik, Ipad och smarta telefoner. 
Antalet medlemmar fortsätter att öka och under 2014 kunde vi hälsa 99 nya medlemmar 
välkomna till oss. Det motsvarar en ökning med 8,2 %. Det är bra men vi måste bli bättre på att 

behålla våra medlemmar och vi kommer därför att genomföra några aktiviteter under 2015 för 
att nå detta mål. 
Styrelsen vill framföra ett tack till Piteå kommun för erhållet bidrag. Ett tack till personalen på 
Samvaron och Medborgarskolan för ett gott samarbete och trevligt bemötande. Vi vill också 
framföra ett stort tack till er alla som bidragit till att göra våra arrangemang innehålls-rika och 
trevliga. Till sist ett tack till alla medlemmar för ett aktivt och stimulerande 2014 och varmt 
välkomna till ett spännande 2015. 
 
Piteå den 11 februari 2015 
 
 
Inger Ingesson  Mona Lindblom Barbro Sundström 
Ordförande   Vice ordförande Kassör 
 
 
Mona Wilsson  Gösta Söderberg Vivianne Edelsvärd Öberg 
Sekreterare          LedamoT  Ledamot 
 
 
Kerstin Kristiansson Karin Mattsson Allan Isaksson 
Ledamot   Ledamot  Ledamot     
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 Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Häggen Piteå 2015  
SPF Häggen är en aktiv förening som tillvaratar medlemmarnas intressen inom 
äldrepolitiken, men också främjar 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 ska vara så attraktiva att medlemmarna väljer att bli kvar i vår 
förening och därigenom minska antalet avregistreringar.  
SPF:s kongress 2014 antog Mål och Riktlinjer för kommande kongressperiod. Dessa 
bygger på det material som togs fram ute i föreningar och distrikt under föregående 
kongressperiod i samband med arbetet med ” Ett steg till”. Fyra viktiga mål 
utkristalliserades under detta arbete och som också blev målen i Mål och Riktlinjer  

Vi-anda och identitet  

Rekrytera och behålla  

Påverkan och inflytande  

Synas och höras  
 
Dessa områden kommer att färga arbetet och inriktningen för hela rörelsen under 
kommande kongressperiod. Det gäller såväl förening som för distrikt och förbund.  
Vi-anda och identitet  
Vi har en god VI-anda inom föreningen och den ska vi behålla genom att  
- Delta i de utbildningar som erbjuds av distriktet  
- Utbilda nya styrelseledamöter i ledarskap i en ideell förening  
Vår identitet styrks genom  
- De aktiviteter som vi genomför  

- En aktiv medverkan i KPR  
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Rekrytera och behålla  
Antalet medlemmar ska öka med 5 % årligen, det var målet som kongressen fastställde. 
För att lyckas med det måste vi rekrytera men framförallt behålla medlemmarna i 
föreningen.  
Vi ska rekrytera nya medlemmar genom att  
-Ha ett stort och brett utbud av aktiviteter, alla ska hitta något som passar dem.  
-Fråga medlemmarna vilka aktiviteter dom vill ha  
-Erbjuda resor av olika slag t.ex endagsutflykter, teaterresor och långa resor  
-Genomföra en hälsodag  
Vi ska halvera antalet avregistrerade medlemmar genom att  
-Ett stort och brett utbud av aktiviteter  
-Vi ska ringa alla som avregistrerar sig och fråga varför  
-Vi ska ringa alla nya medlemmar i januari varje år och ställa frågan om vi motsvarar 
deras förväntningar  
-Vi ska ha värdar på månadsmötena som tar hand om framför allt de nya medlemmarna 
så att de känner sig välkomna  
-Vi ska ha bordsplacering för styrelseledamöterna vid olika bord på månadsmötena  
- Ordförande ska alltid hälsa speciellt de nya medlemmarna välkomna på månadsmötena 
och överlämna SPF Seniorernas nya medlemsnål  
Påverkan och inflytande  
Vi ska bevaka våra seniorers intressen i den kommunala verksamheten. Det gör vi genom 
att  
-Ha kompetenta och drivna ledamöter i Kommunala pensionärsrådet  
-Genomföra en studiecirkel som bygger på den nya handboken för pensionärsråden  
-Rapportera på våra medlemsmöten vad som händer i KPR  
-Samarbeta med de övriga pensionärsorganisationerna i KPR  



   

 

 

Synas och höras  
Vi ska stärka bilden av oss hos medlemmar, blivande medlemmar, politiker, 
opinionsbildare och media . Det gör vi genom att  
-Skriva minst två insändare i den lokala pressen om ett angeläget ärende för oss seniorer  
-Skriva referat från alla våra aktiviteter och få dom införda i den lokala pressen  
-Verka för en attraktiv hemsida  
-Använda oss av mailen för att nå ut till våra medlemmar  
- Delta på Kyrkmarknaden i Öjebyn  
-Stå utanför ICA Kvantum och Coop och där informera om vår verksamhet i SPF 
Seniorerna Häggen. Det gör vi 2 gånger/år.  
Vi kommer att utvärdera detta arbete kontinuerligt under 2015 och beskriva resultatet i 
verksamhetsberättelsen för 2015.  
Styrelsen för SPF Seniorerna Häggen i Piteå 
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