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SPF Seniorerna finns i hela Blekinge och har cirka 4 300 medlemmar fördelade på 16 
föreningar.  
 

Inledning 
Kongressen 2021 fastställde dokumentet ”Mål och strategi” som inriktning för SPF Seniorernas 
arbete 2021–2023  
 
Mål och strategi har fyra målområden, och gäller såväl för förening, distrikt och förbund. De fyra 
målområdena speglar hela organisationens syn på sig själv och är grundstenarna för att nå 
framtidens SPF Seniorerna – en enad organisation som tillsammans når framgång både utåt i 
samhället och inåt för medlemmarna. 
 
De fyra målområdena  

 Fler och engagerade medlemmar 

 En stark röst för seniorerna 

 Öka vår synlighet 

 En organisation i tiden 

 

Digital satsning 2022 
Under 2022 fortsätter förbundet att utveckla SPF Seniorernas digitala satsning för att hjälpa 
föreningar, distrikt och medlemmar att bli mer digitala. 
 
Förbundskansliet kommer att fortsätta med utbildningar inom de digitala verktygen, ta fram 
manualer samt öka SPF Seniorernas synlighet i de digitala kanalerna. 
 
Distriktet kommer även fortsättningsvis att satsa på SPF-appen och betala den för alla 
distriktets medlemmar samt att stimulera fler att använda den och få fram nya funktioner. IT-
gruppen som bildades 2021 för att stödja hemsidesansvariga i föreningarna kommer att 
fortsätta sitt arbete. Distriktet kommer att ekonomiskt stödja att de kan träffas regelbundet. 
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Fler och engagerade medlemmar 
Vårt mål är att organisationen ska växa i takt med det ökande antalet seniorer. I relationen med 
våra medlemmar och potentiella medlemmar ska vi vara nytänkande, framåtblickande och 
inkluderande. För att nå målet ska vi: 
 
o Individualisera och anpassa former för medlemskap och aktivering. 
o Kommunicera nyttan av en engagerande seniororganisation, på bred front. 
o Fortsätta utveckla vårt helhetserbjudande. 
 
De senaste årens nedgång av antalet medlemmar gör att målet är svårt att nå om inte både 
föreningar, distrikt och förbund ser det som en huvuduppgift att växa och bli större. 
 
Under året kommer distriktet att tillsammans med medlemsansvariga i föreningarna följa upp 
”Medlemsresan”. Gruppen har i uppgift att sätta upp mål och initiera nya verksamheter i 
någon/några föreningar som kan erhålla ekonomiskt stöd av distriktet. Fokus ska ligga på hur 
vi kan behålla fler medlemmar. En arbetsgrupp kommer att tillsättas i Blekinge med yngre 
seniorer för underlätta rekrytering av den målgruppen och initiera nya aktiviteter som kan 
prövas i någon/några föreningar med ekonomiskt stöd av distriktet. 
 

Stödmedlemsskap 
I och med de nya stadgar som gäller från 1 januari 2022 kommer det vara möjligt att bli 
stödmedlem  i SPF Seniorerna. Stödmedlemskapet vänder sig till de som vill stödja förbundets 
viktiga påverkansarbete och ännu inte uppnått pensionsålder. 
 
Material kommer att tas fram som kan användas vid olika sammanhang för på ett bra sätt 
informera om stödmedlemsskapet. Det kommer också vara möjligt att bli stödmedlem via 
förbundets hemsida. 
 

Återvärva, rekrytera och behålla  
Vi behöver bli fler medlemmar för att få inflytande och bättre förmåga att påverka samhället.  
 
Fler  medlemmar ger också bättre ekonomi vilket ger möjlighet till större bredd och högre kvalitet 
på  verksamheten.   

Att behålla medlemmar är också viktigt, och kräver i regel mindre resurser och arbetsinsatser 
än  nyrekrytering. De viktigaste insatserna i behålla-arbetet görs ute i föreningarna. Genom 
ett  inbjudande och inkluderande förhållningssätt och bra aktiviteter väljer fler medlemmar att 
stanna  kvar. Om vi också har ett bra medlemserbjudande som levererar medlemsnytta och ser till 
att  förbundet syns i för medlemmarna viktiga frågor kommer ännu fler att välja att stanna kvar 
hos  oss. Att på olika sätt uppmuntra och underlätta för föreningar och distrikt i detta arbete 
blir  viktigt under året.   
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Att rekrytera och behålla medlemmar är ett gemensamt ansvar för alla nivåer; förening, 
distrikt  och förbund. Det är i första hand i kontakten med en lokal förening eller distrikt som 
intresse  och lust för medlemskap väcks.   

Återvärvning kommer att vara en viktig fråga att arbeta med under 2022 och här ser 
förbundet  stor potential. Många medlemmar som utträtt under 2020 och 2021 har angett bristen 
på  aktiviteter som en huvudorsak till utträdet, och samtidigt sagt sig villiga att återkomma så 
snart  verksamheten är tillbaka till det normala. Här vilar ett stort ansvar på föreningarna då det är 
hos  dem som dessa aktiviteter genomförs. Det åligger förbundet att stötta föreningar och distrikt 
i  detta värvningsarbete, oavsett om det vänder sig till tidigare medlemmar eller helt nya. Det 
sker  exempelvis genom att skapa kännedom om SPF Seniorerna, ta fram olika material som 
foldrar  och monterutrustning, tillhandahålla mallar för annonsering med mera.   

Arbetet med Medlemsresan, vilket avstannade på grund av pandemin, fortsätter och får 
en  omstart. Fokus ligger på att stödja föreningar och distrikt då de genomför 
Medlemresan.  Processen är ett värdefullt verktyg för att identifiera och prioritera vilka insatser 
föreningar och  distrikt behöver göra för att rekrytera och behålla medlemmar. Nytt är att även 
återrekrytering lyfts fram som något som bör prioriteras. Via nyhetsbrev kommer tips, idéer och 
nya verktyg att  löpande kommuniceras till lokala rekryteringsansvariga.   

Förbundet har under många år tillhandahållit adresser till blivande 65-åringar och under senare 
år  även 67-åringar så att föreningar kan kontakta dem i rekryteringssyfte. Under pandemin 
har  adresserna kompletterats med telefonnummer för att erbjuda möjlighet till fler 
kontaktvägar.  Under 2022 kommer förbundet att fortsätta att köpa in dessa adresser. Eventuellt kan 
det under  året ske förändring av vilka åldersgrupper som köps in beroende på vad den utvärdering 
som  genomförs i december 2021 ger för resultat.   

Distriktet kommer även fortsättningsvis att betala portokostnaderna för utskick till dessa 
målgrupper. 

Förbundet fortsätter att uppmuntra till rekrytering genom att skicka en Sverigelott till 
alla  medlemmar som anmäler att de värvat en ny medlem.  

 
Medlemsförmäner 
Förbundets centrala medlemsförmäner är en viktig del av set totala medlemserbjudandet. Under året 
kommer samarbetet med befintliga partners att fortsätta och där möjlighet finns utvecklas. För att 
utveckla medlemsnyttan bör även föreningar och vårt distrikt söka medlemsförmåner. 
 
Vid en ordförandekonferens i distriktet kommer vi att ta upp frågan om lokala och regionala 
medlemsförmåner. 
 
Tidningen Senioren 
SPF Seniorernas medlemstidning Senioren har ambitionen att fortsätta vara det ledande 
seniormagasinet i Sverige. Senioren ges ut nio gånger och ska ge medlemmarna i SPF Seniorerna 
ett mervärde med bred och angelägen läsning. Distriktet fortsätter att betala prenumerationer 
för tidningen Senioren på uppdrag från föreningarna till olika institutioner.  
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Distriktsmästerskap 
Distriktet planerar att stödja åtta mästerskap, vilket omfattar bidrag till lokala arrangörer för 
sju grenar och ett regionalt genomfört mästerskap, frågesportstävlingen Hjärnkoll. 
De sju grenarna är Boule, Bowling, Bridge, Golf, Mattcurling och Orientering. En genomgång 
på vilka som ska ansvara för de olika grenarna kommer att ske i början på året. För att kunna 
delta i förbundsmästerskap så subventionerar distriktet deltagande från Blekinge. Hjärnkoll i 
Blekinge kommer att genomföras tisdagen 6 september  i Karlshamn. En prisfest för segrarna i 
olika mästerskap kommer att bli inbjudna till en sammankomst fredag 22 oktober i Ronneby. 
 
SPF Seniorernas Folkhälsovecka 
Under vecka 20 anordnas en Folkhälsovecka i hela landet – en vecka fylld med olika aktiviteter 
som på olika sätt knyter an till ämnet folkhälsa: Förbundet kommer att erbjuda digitala 
föreläsningar och webbinarier samt ta fram stödmaterial för att genomföra olika aktiviteter 
inom föreningar och distrikt. 
Syftet med veckan är att skapa engagemang, främja folkhälsa och öka gemenskapen. 
Folkhälsoveckan kan utgöra en grund för såväl rekrytering, ökad synlighet i lokal media och 
påverkansarbete. 
Distriktet kommer i samarbete med Boken i Sölvesborg satsa på en större aktivitet ti sdag 10 
maj med läkaren i Fråga Lund, Henrik Widegren. Evenemanget vänder sig till alla medlemmar i 
Blekinge. 
 

Seniorers röst i samhället 
SPF Seniorerna är seniorers röst. Därför sätter vi seniorers och blivande seniorers frågor på den 
politiska och samhälleliga dagordningen.  
 
Pensionärsråd 
SPF Seniorernas företrädare i kommunernas och regionernas pensionärsråd har genom sitt 
uppdrag en nyckelroll för att ta tillvara seniorers intresse och driva SPF Seniorernas sakfrågor. 
Ett nyhetsbrev utkommer till ledamöter och ersättare i pensionärsråden och andra intresserade. 
I distriktsstyrelsen finns ansvariga för att upprätthålla kontakter mellan våra företrädare i de 
olika kommunerna. 
Distriktet anordnar regelbundet sammankomster för de som sitter i KPR och RPR ibland 
tillsammans med folkhälsoansvariga. Eva Holmberg i distriktsstyrelsen är ansvarig. 
 

Öka vår synlighet 
Vårt mål är att vara en tydlig och engagerande röst i samhällsdebatten och med hög närvaro i 
traditionella och digitala kanaler. Vår kommunikation ska uppfattas som tillgänglig och lyhörd. 
För att nå målet ska vi: 
o Bygga engagerande och individanpassad kommunikation i traditionella och digitala 
kanaler. 
o Utveckla stöd och processer för att stärka den lokala kommunikationen i distrikt och 
föreningar. 



Verksamhetsplan 2022 SPF Seniorerna Blekinge 

Kampanj för ökad kännedom 
Ett första steg i att rekrytera fler medlemmar är att öka den allmänna kännedomen om SPF 
Seniorerna. Under hösten 2021 inleddes kampanjen Nu kan vi ses igen. När träffar vi dig? som 
har såväl varumärkesbyggande som direkt rekryterande budskap. Kampanjen går i första hand i 
sociala medier med såväl filmer som annonser samt stöttas upp med sökordsannonsering. Detta 
arbete fortsätter under 2022. 
 
Löpande annonsering 
Under året kommer annonsutrymme att köpas i lämpliga medier för att informera om SPF 
Seniorerna och erbjuda medlemskap. Denna annonsering kommer dock att minska i omfattning 
jämfört med tidigare år till förmån för den mer varumärkesbyggande kampanjen. . 
 
Mässor 
I den utsträckning pandemin möjliggör större sammankomster uppmanas distrikten till att delta 
i mässor och andra arrangemang runt om i landet och kan ansöka till kansliet om bidrag för sin 
medverkan. Det centrala montermaterialet kommer att ses över och vid behov tas nytt material 
fram. Blekingedistriktet kommer att ha en  ny aktuell broschyr för utdelning vid sådana 
sammankomster. 
 
Facebook och andra digitala kanaler 
Facebook  
Förbundet vidareutvecklar sin kommunikation i vår viktigaste digitala kanal med löpande inlägg 
och kampanjverksamhet. Vi kommer bland annat att jobba mer med att ta fram filmer som 
kommunicerar och kampanjar via Facebook. Förbundet kommer att fortsätta att stödja 
Facebook-grupperna som bildats under 2018 och 2019 samt se på möjligheten att bilda 
ytterligare digitala grupper. 
Insatser behöver göras i vårt distrikt för att bli bättre på att ta vara på dessa möjligheter. 
 
 
Tryckt material 
Under året kommer förbundets tryckta material såsom informations- och rekryteringsfoldrar, 
handböcker, inspirationsmaterial och liknande, kontinuerligt att ses över och uppdateras. Nytt 
material tas fram vid behov. Tryckt material tillhandahålls via förbundets webb-butik. Distriktet 
har tagit fram en broschyr som kan användas vid utåtriktade aktiviteter. 
 

 
 
 
En organisation i tiden 
Vårt mål är att vara en medlemsanpassad organisation och en attraktiv samarbetspartner, 
lokalt, regionalt och nationellt. Föreningar, distrikt och förbund är alla lika viktiga delar av 
samma organisation. Vi arbetar tillsammans för våra medlemmar, och vi stöttar varandra i våra 
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olika roller. Vår organisation ska vara nytänkande och inkluderande med plats för medvetna, 
nyfikna och engagerade medlemmar. 
 
För att nå målet ska vi: 
o Ta fler initiativ till samverkan kring aktiviteter på lokal nivå. 
o Ta socialt ansvar för att minska seniorers ensamhet och utsatthet. 
o Möjliggöra och inspirera till medlemsdrivna, tvärgående nätverk. 
 
 
Kontakter inom organisationen 
Distriktet kommer under året att stödja aktiviteter i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby. 
Dessutom kan det bli aktuellt med att stödja temadagar i olika kommuner i länet   Årsmötet 
kommer att äga rum onsdag 13 april. Föreningarnas årsmöten kommer att ske senast 28 
februari. Distriktet planerar för en sommarträff i Karlshamn i samarbete med Bodekull, 
Karlshamn, 6 september.  
 
Förbundsråd 
Under 2022 genomförs SPF Seniorernas första förbundsråd. Förbundsrådet ersätter höstens 
distriktsordförandekonferens 5-6 oktober. 
  
Utbildning och konferenser för förtroendevalda 
Förbundet genomför utbildning för nya ledamöter i distriktsstyrelserna. Syftet är att 
introducera, presentera och informera om vad och hur SPF Seniorerna arbetar och vilka frågor 
som just nu är aktuella. Utbildningen genomförs som en fysisk tvådagarskonferens. 
 
Förbundet genomför även en fysisk träff för nya distriktsordförande, valda åren 2020-2022, 
tillsammans med förbundets arbetsutskott. Syftet är att presentera förbundet och dess 
verksamhet samt ge möjlighet för distriktsordförande och förbundsledning att lära känna 
varandra. 
 
Förbundet genomför en fysisk tvådagarskonferens för distriktens utbildningsansvariga. Syftet är 
att planera utbildningsinsatser på de områden som gagnar verksamheten, motivera till studier 
samt utveckla det pågående folkbildningsarbetet. Särskild vikt läggs vid den digitala 
inkluderingen. 
 
Digital konferens för folkhälsoansvariga planeras för att inspirera till aktiviteter inför 
folkhälsoveckan. Ett digitalt seminarium för webbansvariga ska genomföras. 
 
Distriktet kommer att bjuda in till en konferens för nyvalda i de lokala styrelserna med syfte 
till specialinriktning på olika funktioner tillsammans med distriktets ansvariga. 
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Temadagar  
Ordförandekonferenser ska genomföras fyra gånger inklusive planeringskonferensen. Dessa 
dagar blir 27 januari, 5 maj, 29 september samt 14-15 november. Därutöver kan det bli 
temadagar initierade av ansvariga i distriktsstyrelsen. 
 
Planeringskonferens 
En planeringskonferens kommer att äga rum 14-15 november. Distriktet betalar kostnaderna 
för en från varje förening. Ytterligare en person per avdelning ges möjlighet att delta om 
föreningen betalar för den personen 
 
Trafiksäkerhet 
Om intresse finns för halkkörningsövning i Olofström så kan distriktet via Anders Ovander 
genomföra detta med viss subvention från distriktet. Vänder sig främst till dem som är 
trafiksäkerhetsansvariga i föreningarna. 
 
 
. 


