
 

Inspiration för föreningar  
 

Seminarium - 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 att 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.   

Syftet med seminariet är att uppmärksamma seniorers situation lokalt utan att 
nödvändigtvis diskutera partipolitik eller fastna i dagsaktuella problem. Inriktningen är 
att prata om hur vi vill att seniorer ska ha det i kommunen om 20 år, då SPF Seniorerna 
fyller 100 år.  

Hur kan den genomföras? 
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 en inspiration för de som 
tänker anordna ett seminarium för att fira vår 80-årsdag. 

Seminariet är tänkt att vara ett möte på dagtid och rikta sig till medlemmar och 
allmänheten. Tillsätt gärna en planeringskommitté som planerar och genomför 
seminariet. 

Förslag på gäster 
Tanken är att seminariet ska handla om framtiden och inte dagsaktuell politik. Bjud in 
tre till fyra olika personer från kommunen och regionen/landstinget som ni tror kan ge 
en bild hur ert samhälle kan komma att utvecklas. Nedan hittar några förslag på 
personer som kunna vara aktuella. 

• Kommunalråd med ansvar för seniorfrågor 
• Kommunstyrelsens ordförande 
• Socialchefen/Äldreomsorgschefen 
• Region-/landstingsråd med ansvar för seniorfrågor 
• Ansvarig tjänsteman för sjukvården i regionen/landstinget 
• Chefen för ett lokalt äldreboende eller hemtjänst 
• SPF Seniorernas föreningsordförande eller SPF Seniorernas ledamot i KPR 



 

 
Se till att få tag på en bra moderator. Det kan vara någon helt utomstående, som till 
exempel en lokal journalist, eller någon i styrelsen. Ni kan även fråga Studieförbundet 
Vuxenskolan efter förslag. 

Förslag på program 
Förbundskansliet har tagit fram förslag på frågor som kan diskuteras med deltagarna. 
Dessa kan laddas ned från förbundets intranät.  
Syftet med programmet är få deltagare att lyfta blicken och fundera på hur de tror att 
seniorernas framtid ser ut lokalt om 20 år, när SPF Seniorerna fyller 100 år, inte att 
skapa en dagspolitisk debatt mellan dagens partier eller diskutera rikspolitiken.  
 
Ett samtal från moderator till deltagarna innan seminariet om frågorna som ska ställas 
brukar också leda till att det kommer fler spännande frågeställningar att ta upp. Känn 
inte att ni måste hinna igenom alla frågor som förbundet tagit fram. En bra och rolig 
diskussion behöver inte betyda att det berörs många ämnen utan att samspelet mellan 
deltagare, moderator och publiken fungerar. Glöm därför inte att ge tid för åhörarna att 
ställa frågor och komma med inspel. 

Vilka resurser krävs? 
Avpassa valet av lokal till hur många ni tror kommer på seminariet. En bra regel är att 
det alltid är 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 intresserade för att ni inte 
kan släppa in fler. Ett ljudsystem som ni kan prata i och en hörselslinga är alltid att 
föredra.  

Om möjligt blir samtalet mer avspänt om deltagarna får sitta ned i fåtölj, soffa eller stol. 
Gärna några småbord med blommor och utrymme att lägga papper på. Dekorera det 
som står i blickfånget med SPF Seniorernas logotyp, till exempel genom roll-ups eller 
affischer. Det ska inte råda någon tvekan om vem som arrangerar seminariet för de som 
tittar eller fotograferar.  

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. 

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 vår ordinarie verksamheter. 

Ni som arrangerar eller på annat sätt representerar föreningen, exempelvis styrelsen, bör 
lägga tid på att mingla runt bland deltagarna och passa på att prata med så många som 
möjligt innan och efter seminariet. Kom ihåg att hälsa på alla medlemmar och 
intresserade som ni inte känner igen, så de inte känner sig välkomna.   



 

Vilka hjälpmedel finns för genomförandet? 
• Förslag till frågor till paneldeltagarna. 

• Bildspel (powerpoint) med bilder från vår historia finns att visa om ni vill prata 
om vårt 80-årsjubileum. 

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

• 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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