
Rättvik den 27 april



Dagens innehåll

• Vår verksamhetsplanering 2018

• Vad gör förbundet med pengarna?

• Inför valet

• Föreningsguiden

• Dataskyddsförordningen - GDPR





Förbundet ska enligt stadgarna.....

• Tillvarata och verka för äldres sociala och ekonomiska intressen

• Motverka diskriminering på grund av ålder

• Informera och skapa debatt i samhällsfrågor som rör äldre

• Verka för att medlemmarnas erfarenheter och kunskaper 
tillvaratas i samhället i samspel med yngre generationer

• Främja folkhälsa och verka för ett livslångt lärande

• Verka för jämställdhet mellan kvinnor och män samt mellan 
yngre och äldre

• Samverka med andra organisationer nationellt och 
internationellt

• Samverka med centrala myndigheter

• Ansvara för övergripande marknadsföring



Mål och riktning för verksamheten 
2018–20

• Fler och engagerade medlemmar
• SPF Seniorerna ska växa i medlemstal genom att uppfattas vara framåtblickande

• En stark röst för seniorerna
• Vi verkar för att Sverige ska ha bästa tänkbara seniorpolitik och bilda opinion i 

alla viktiga seniorfrågor. Framför allt fokuserar vi på valfrihet, ekonomi och 
boende

• Öka vår synlighet 
• SPF Seniorerna ska vara en tydlig och engagerande röst i samhällsdebatten med 

hög närvaro i traditionella och nya digitala kanaler.

• En organisation i tiden 
• SPF Seniorerna ska vara en medlemsanpassad organisation
• SPF Seniorerna ska uppfattas som nytänkande och inkluderande



Program



Distriktet har till uppgift att till medlemsföreningarna föra ut och 

förankra de beslut som fattats om verksamheten på SPF 

Seniorernas kongress.

Genom att erbjuda funktionärsutbildningar för lokalföreningarnas 

styrelser och genomföra inspirationsdagar, där angelägna frågor 

tas upp, samt arrangera årligen återkommande träffar i våra 

samverkansområden vill Distriktsstyrelsen arbeta för att nå 

ovanstående mål. 

Distriktsstyrelsen har även ansvar att i dialog med föreningarnas 

styrelser utveckla all övrig verksamhet

Distriktets roll och uppgift



8



64%
5%

4%

24%

3%

9

Förbundets intäkter 2018
Intäkter, tkr 2018 %

● Medlemsavgifter 34 562 64

● Bidrag 2 600 5

● Samarbetsavtal 1 950 4

● Intäkter Senioren, inkl annonser 13 100 24

● Övriga intäkter 1 771 3

Summa 53 983 100
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Förbundets utgifter 2018
Utgifter, tkr 2018 %

● Organisation 19 460 34

● Personalkostnad 12 093 21

● Extern kommunikation 1 680 3

● Samhällspolitik 3 550 6

● Senioren (Personal 5 772 tkr) 20 600 36

Summa 57 383 100
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Fördelning av 
medlemsavgifterna 2018
Lägst och högst

Föreningsavgift 0 – 190 kr
Distriktsavgift 5 – 60 kr
Förbundsavgift 130 kr

Totalt 150 – 350 kr
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Vad används pengarna till?

• Personal- och lokalkostnader för 
förbundskansliet och Senioren

• Produktion av Senioren (tidningens kostnader 
täcks inte fullt ut av annonsintäkterna)

• Webbutiken (subventionering av material, 
själva butiken, lagerhållning m.m.)

• Trycksaker (mycket är helt gratis, annat kraftigt 
subventionerat)

• Stödmaterial, tex handböcker för olika 
styrelseposter
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• Mötesförsäkring för distrikt och föreningar
• Lokalförsäkring för distrikt och föreningar
• Ansvarsfrihetsförsäkring för alla styrelser
• STIM-licens för distrikt och föreningar 
• Arvoden och andra ersättningar till styrelse 

och sakkunniga
• Mässbidrag till distrikten
• Centralt mässmaterial som distrikt och 

föreningar kan låna
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• Rapporter och utredningar

• Webb för hela förbundet

• Intranät

• Medlemsregister för hela förbundet

• Inköp 65-års adresser

• Bidrag till förbundsmästerskapen

• DO-konferens 2 ggr/år

• Avsättning till kongress

• Konferenser och utbildningar för distrikt och till viss 
del föreningar
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• Besök/föreläsningar hos distrikt
• Mediebearbetning och opinionsbildning
• Annonsering och digitala kampanjer
• Föreningsutskick med verksamhetsberättelse 

och annan aktuell information 1ggr/år (går till 
alla föreningar, DO, distriktskanslier)

• Projekt, egna och med andra såsom Polisen, 
Koll på läkemedel och samarbete med andra 
förbund

• Podd-radio, webbsändningar och interna 
filmer

• och mycket mer…
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135 dagar kvar….. 





En pension att leva på

Bostäder att åldras i

Vård och omsorg på egna villkor



























Föreningsguiden



Föreningsguiden



Föreningsguiden
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Inventera, analysera, dokumentera 

Inför att de nya bestämmelserna börjar gälla är det 
bra för alla organisationsled och deras styrelser att 
ta ställning till några saker. 

• Inventering 
Vilka personuppgifter har vi samlat, vilka behandlingar av dem sker, 
till vem lämnas de ut? Vilken information ger vi till registrerade? 
T.ex. har vi medlemsregister, löne-och personalregister, kurs- och 
konferensadministration, dokumentation från verksamhet och 
aktiviteter samt publicering på webbplats eller i annan löpande text.  

• Analys
Vilka risker finns för att behandlingen av personuppgifter ska skada 
den registrerades integritet? 

• Dokumentation
Dokumentera den genomförda kartläggningen och analysen, dvs 
sammanställ vilken typ av personuppgifter som behandlas och på 
vilket sätt och i vilka sammanhang personuppgifter behandlas. 

Upprätta en loggbok för GDPR. 



GDPR, förbundskansliet
Förbundskansliet ska före den 25 maj 

1. Medvetandegöra organisationen om de nya bestämmelserna. 
Informera kortfattat via externa kanaler och fördjupande i interna 
kanaler. Målgrupp: förtroendevalda på alla nivåer.  

2. Inventera personuppgifter och hur de hanteras och behandlas, 
samt i förekommande fall knyta behandlingen till en rättslig grund. 

3. Ta fram kortfattad, lättförståelig information till presumtiva, nya 
och befintliga medlemmar om de personuppgiftsbehandlingar som 
förbundskansliet gör, den rättsliga grunden för behandlingarna, hur 
länge personuppgifterna lagras och möjligheten att lämna klagomål 
till Datainspektionen. 



GDPR, förbundskansliet
Förbundskansliet ska dessutom

4. Ta fram mall för svar på begäran om utdrag på personuppgifts-
behandlingar. 

5. Ta fram mall för text om samtycke till behandling av person-
uppgifter i samband med kurs- och konferensadministration. 

6. Se över (införa) rutin för rättelse och radering av person-
uppgifter samt elektronisk utlämning av personuppgifter i ett 
allmänt använt format. 

7. Se över (införa) rutin för att upptäcka, rapportera och utreda 
personuppgiftsincidenter. 

8. Utse ansvarig för dataskyddsfrågor, inkl. ansvarig för att anmäla 
personuppgiftsincidenter










