
 

Inspiration för föreningar 
 

Kalas - SPF Seniorerna 80 år 

Varför starta aktiviteten? 
SPF Seniorernas 80-årsfirande är ett bra tillfälle för föreningen att uppmärksamma vår 
förening och dess betydelse i samhället. När SPF Seniorerna bildades 1939 var det en 
liten lokal förening i Göteborg som protesterade mot fattiga pensionärers ekonomi stod 
still. Idag är vi en av Sveriges största ideella organisationer med ett av landets högsta 
anseenden. SPF Seniorerna är idag, med sina 80 år, Sveriges äldsta och mest 
engagerande seniororganisation.  

Vilket syfte har aktiviteten? 
80-årsfirande syftar till att lyfta både vår brokiga historia och framför allt vår utveckling 
och betydelse idag för att alla medlemmarna ska veta att de är medlemmar i Sverige 
bästa seniororganisation.   

Inspiration 
De flesta föreningar veta redan hur ni bäst uppmärksammar vårt 80 års jubileum för att 
nå så många som möjligt. Nedanstående text kan ses som inspiration för de som tänker 
anordna ett kalas för att fira vår 80-årsdag. 

Aktiviteten är tänkt att vara ett eftermiddagsmöte men nästa alla saker och inslag kan 
användas om ni skulle vilja anordna till exempel en middag eller ett mingel istället. Ni 
kan välja att ha det som ett fristående möte eller som ett månadsmöte. Mötet är tänkt 
att i första hand rikta sig mot medlemmar och inbjudna gäster. 

Tillsätt gärna en festkommitté som planerar och genomför kalaset. 

Är ni i samma lokal som ni har månadsmöten i så se om det går att duka annorlunda så 
det inte känns som ett vanligt månadsmöte. Sätt gärna upp roll-ups och affischer i 
lokalen och dekorera med blommor, flaggor och servetter på borden. Ballonger kan 
också vara trevligt att dekorera med. Antingen i de svenska färgerna eller blått, vitt och 
orange som SPF Seniorernas logotyp.  

Förbundet har tagit fram en historiebeskrivning över SPF Seniorernas 80-åriga historia. 
Den kan antingen läsas upp fristående eller tillsammans med den presentation som 
förbundet har gjort med bilder. Båda presentationerna finns att ladda ned på vårt 
intranät. Har ni några ni samarbetar med lokalt (Kommunen, Studieförbundet 
Vuxenskolan eller övriga seniororganisationer.) bjuda in dem och be dem framföra en 
gratulation till 80-åringen.  

Vilka resurser krävs? 
Avpassa valet av lokal till hur många ni tror kommer på mötet. En bra regel är att det är 
alltid roligare att komma till en lokal som är välfylld än en lokal som ekar tom. Dock får 



 

inte lokalen vara så liten att ni tvingas säga nej till medlemmar för att ni inte kan släppa 
in fler. Ett ljudsystem som ni kan prata i och en hörselslinga är alltid att föredra. Om 
lokalen har en projektor så finns det även några bilder att visa i en presentation. 

Glöm inte bort kongressens uttalande att möten och andra aktiviteter genomförs, så 
långt som det är möjligt, i lokaler och på platser som är tillgängliga för alla. 
 

Har ni råd och möjlighet bjud gärna in någon spelar en stund men låt inte det bli till en 
konsert utan ett eller flera korta inslag när det passar i programmet. Ta gärna kontakt 
med Studieförbundet Vuxenskolan lokalt så kan de säkert hjälpa till med förslag på 
musiker. 

I tidningen Senioren nr 1, 2019 presenteras en specialgjord tårta för SPF Seniorerna 
med anledning av vårt 80 års firande. Om det finns medlemmar som vill baka den till 
festen så är det extra roligt. I annat fall så går det också bra att köpa färdiga tårtor. 

Vad kan ni som arrangörer tänka på när ni genomför 
aktiviteten?  
Marknadsför er i tid och genom flera kanaler – tänk på att nå fram till dem som kanske 
vanligtvis inte besöker de ordinarie månadsmötena är intresserade att höra mer om vår 
historia. 

Ni som arrangerar eller på annat sätt representerar föreningen, exempelvis styrelse, bör 
lägga tid på att mingla runt bland deltagarna och passa på att prata med så många som 
möjligt. Glöm inte bort att hälsa på alla medlemmar som ni inte känner igen, så de inte 
känner sig utanför.   

Glöm inte bort att ge tid för deltagarna att prata med varandra!  

Vilka hjälpmedel finns för genomförandet? 
• ”SPF Seniorerna 80 år”, en kort historiebeskrivning av vår historia. 

• Bildspel (powerpoint) med bilder från vår historia finns att visa till anförandet 
om vår historia. 

• Mallar och material för marknadsföring; inbjudan, affischer. Finns att ladda ned 
från förbundets intranät. 

• Servetter och små flaggor finns att beställa i förbundets webbshop till 
subventionerat pris för att dekorera med. 

• Roll-ups, alla distrikt ska en eller flera roll-ups att låna ut om föreningen inte har 
egna. 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan i god tid. De kan hjälpa till med tips på 
lokaler och musik samt kanske låna ut projektor om ni vill visa bildspelet. 
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