
 
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2022 Hälsingedistriktet 
 

Allmänt 
SPF Seniorerna hade vid årets slut 241 762 medlemmar, en minskning med 1 256 

medlemmar, eller cirka 0,5 procent. I Hälsingedistrikt hade vi 5 121 medlemmar, en 

minskning med 0,62 procent.  

 

Trots medlemstappet är vi fortfarande en stark röst i samhällsdebatten. Som medlem stödjer 

du arbetet för bättre villkor för de äldre i samhället. Medlemskapet ger dig dessutom 

möjlighet att delta i trivsamma aktiviteter anordnade av din lokala förening, samt ta del av 

erbjudanden från våra samarbetspartners. 

 

Under 2022 har distriktsstyrelsen bl a stimulerat föreningarna i deras arbete för att rekrytera 

nya medlemmar, men också att behålla dem som redan finns. Det stora ansvaret för 

medlemsvård och rekrytering av nya medlemmar ligger hos de lokala föreningarna. 

 

SPF Hälsingedistriktets syfte är att anordna utbildningar, studiedagar, 

informationskonferenser, kulturdagar, tävlingar och andra sammankomster för föreningarna. 

Distriktet vill dessutom ge information om SPF Seniorerna till medlemsföreningar, 

allmänheten och media och verka för samordning av den verksamhet som bedrivs av 

pensionärsråden inom regionen och kommunerna. I detta viktiga arbete får distriktet 

ekonomiskt stöd från Region Gävleborg. 

 

De huvudsakliga aktiviteterna är datautbildningar, utbildningar av KPR-ledamöter 

(kommunala pensionärsråd), utbildning och information vid ordförandeträffar, 

folkhälsoträffar, trafikträffar, hörselträffar och träffar med föreningarnas studieansvariga. 

Förbundet har anordnat digitala konferenser riktade till distriktet. Det är viktigt att alla 

föreningar utser ansvariga ombud. En viktig aktivitet är även opinionsbildning via insändare 

och debattartiklar i aktuella äldrefrågor. 

 

Sedan 2017 är distriktsordföranden ledamot i förbundsstyrelsen och ansvarar bl a för 

kontakterna med distrikt Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Samarbetet med 

Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt, bl a i satsningen för att öka datoranvändandet 

bland medlemmarna och riktade utbildningar gällande digitala möten. Materialet 

”Tillsammans mot ensamhet” ska inspirera SPF att tillsammans med övriga 

pensionärsorganisationer söka minska ensamheten bland äldre. 

 

Föreningarna har i ökad omfattning sökt utvecklingsbidrag från distriktet för att utveckla 

verksamheten. Styrelsen  har engagerat sig för att stötta föreningar som efterfrågat distriktets 

stöd när det gällt det nya medlemsregistret, hemsidan eller haft svårigheter att hitta 

styrelseledamöter.  



 
 

 

 

 
Statistik Hälsingedistriktet: 

Antal medlemmar: 

1 januari 2022: 5 153 

31 december 2022: 5 121 

Antal föreningar: 15  

Medlemsavgift förbund: 160 kr 

Medlemsavgift distrikt: 30 kr. 

 
Distriktsstyrelsen 2022 

Ordförande   Anders Bergsten Rengsjö RPR, FS 

V. ordf.  Inger Engvers Söderhamn RPR 

Sekreterare   Dan Hälsing  Edsbyn  Hemsidan 

Kassör  Åke Nyrén  Nordanstig/Hudiksvall  

Ledamot  Hans-Åke Strömstedt Järvsö      Trafikansvarig 

Ledamot  Lisbeth Karlsson Söderhamn Studieombud 

Ledamot  Monica Lindell Alfta 

Ledamot  Lars-Olov Widell Hudiksvall Hörsel och syn 

Ledamot  Mats Andersson Trönö Digitaliseringsombud 

Ledamot  Kjell Svensson Delsbo Medlemsregistret 

Ledamot  Anita Söderberg Järvsö Folkhälsoansvarig 

 

Revisor  Thor Nyberg  Föne 

Revisor  Åke Löfstrand Delsbo 

Ersättare  Björn Brink  Färila 

 

Valberedning  Alvar Magnusson Söderhamn 

Valberedning  Birgitta Helmersson Järvsö 

Valberedning  Björn Brink  Färila 

 

 

Distriktsstyrelsens sammanträden 
Distriktsstyrelsen har sammanträtt vid 6 tillfällen under 2022: 

2022-02-10 (Zoom), 2022-03-31, 2022-04-13, 2022-04-28 (konstituerande), 2022-10-18, 

2022-12-08. 
 

KPR – de kommunala pensionsråden 
I de flesta av landets kommuner finns ett kommunalt pensionärsråd (KPR), men inte i alla. 

Skälen till varför man lägger ner KPR i vissa kommuner har t ex varit att det bara är ett 

samtalsforum och inte fyller någon funktion. Det fattades inga beslut, rådet kommer in i 

beslutsprocessen för sent och arbetsformen har inte varit bra. Under 2022 har förbundet 

arbetat för att höja statusen hos KPR. Projektledare har varit Malin Wennberg. 

 

RPR – det regionala pensionärsrådet 
Regionala pensionärsrådet har funnits under många år. Ett nytt reglemente antogs av 

regionfullmäktige 2022. Detta reglemente ersätter det tidigare förslaget till nytt reglemente, 

som enligt alla pensionärsorganisationer kraftigt försvagade rådets ställning och möjligheter 

att påverka beslut som har betydelse för regionens äldre medborgare. Anders Bergsten och 

Inger Engvers representerar distriktet i RPR. 



 
 

 

 

SPF-appen 
Under 2022 har distriktet subventionerat SPF-appen till alla föreningar. Subventionen upphör 

efter 2022. Kostnaden är 3,75 per medlem i distriktet.  

 

”Det är aldrig försent” - Inspirationsdag för Hälso- och studieombud inom 

SPF Seniorerna Hälsingland 26 februari 
Vid inspirationsdagen i Hudiksvall träffades 17 hälso- och studieombud för SPF Seniorerna i 

distrikt Hälsingland för en inspirationsdag. Inbjuden gästföreläsare var Lisa Lindström från 

Sundsvall. 

 

Efter att vi intagit lite fika och en presentation av oss närvarande började vi träffen med att 

Lisa Lindström 85 år fick presentera sig och sitt innehållsrika liv. Hon har provat på mycket 

och som sista och fortfarande pågående uppdrag är hon krönikör i Sundsvalls Tidning. För 

sju år sedan gick hon upp på tidningsredaktionen och frågade om hon fick uppdrag som 

krönikör. Efter några provkrönikor blev hon antagen och har sedan dess skrivit två 

artiklar/månad. Det var roligt att lyssna till Lisas berättelse och vi kände att "det är aldrig 

försent". 

 

Efter en god lunch fortsatt vi så dagen med att alla närvarande föreningar fick presentera sina 

aktiviteter. Vi kunde summera innan vi skildes åt att det självklart är lättare att få deltagare i 

aktiviteter i större föreningar men också att det är bättre ju fler man är som samarbetar i 

gruppen och att det finns ett intresse för aktiviteter i styrelsen. 

 

Trafikdag i Ljusdal 14 mars 
Hans Åke Strömstedt och Dan Hälsing från Hälsingedistriktet hälsade ett 40-tal medlemmar 

välkomna till trafikdagen på Bowling Bistron i Ljusdal. Lars-Erik Abrahamsson från NTF 

förrläste om äldre i trafiken och Lars Olof Widell talade över ämnet syn och hörsel med fokus 

på trafiken. Distriktrets trafikombud Hans-Åke Strömstedt summerade trafikdagen och tog 

bland annat upp ämnena rondellkörning och mobiltelefoner i trafiken. 

 

Distriktsstämma i Östersund 7 april 
Vid stämman medverkade distriktsordförande Anders Bergsten från Hälsingland som 

representant för förbundsstyrelsen. Anders framförde många intressanta tankegångar om SPF 

Seniorernas roll i framtiden - att driva samhällsfrågor och att vara en viktig mötesplats för 

aktiva seniorer. Inom SPF Seniorerna finns det idag ca 250 000 medlemmar. Ca 27 % av 

väljarna är i åldersgruppen 65 + och det är viktigt att alla partier får frågor inför valet om hur 

de vill lösa samhällsfrågorna för denna stora grupp!! Efter förra riksdagsvalet fanns det 

endast 1,7 % av ledamöterna som var 65+. 

 

Årsstämman i Järvsö 28 april 
SPF Seniorernas i Hälsingland årsstämma genomfördes i Järvsö på anrika Järvsöfolkan. Ett 

60-tal ombud hade samlats från alla delar av landskapet. Stämmoförhandlingarna leddes av 

rutinerade Mats Fack från Järvsö och distriktets ordförande Anders Bergsten hälsade 

välkommen och delgav stämman färska nyheter från förbundsnivån. 

 

Men först ut var underhållarna Mikael Sjöndin, sång och gitarr, och Pelle Nyberg, sång och 

kontrabas. Duon, som är bosatta i Johannesberg utanför Delsbo, vårdar den svenska 

vistraditionen på ett utmärkt sätt och vi fick lyssna till såväl Dan Andersson som visor och 

låtar från trakten, interfolierade med trevligt mellansnack.  



 
 

 

 

 

Sören Görgård, oppositionsråd i Ljusdals kommun, berättade att han utsetts till ordförande i 

det nya kommunala pensionärsrådet (KPR), som legat nere en tid. Eftersom kommunens 

representanter fått förhinder hade Mats Fack snabbt skickat ett SMS till Sören Görgård och 

bett honom komma till mötet, vilket han gjorde med mycket kort varsel. KPR kommer att ha 

sitt första sammanträde den 11 maj och kommunen ska även anordna en utbildning för 

ledamöterna. Sören Görgård informerade även om den aktuella situationen i Ljusdals 

kommun och även något om kommunens framtida planer. 

 

Nya i styrelsen blev Mats Andersson, Trönö och Monica Lindell, Alfta. Anders Bergsten 

omvaldes som ordförande och omval skedde även för ledamöterna Inger Engvers, 

Söderhamn, Åke Nyrén, Hudiksvall och Hans-Åke Strömstedt, Järvsö. 

 

När stämmoförhandlingarna slutförts berättade Anders Bergsten om vad som är på gång 

centralt inom SPF Seniorerna och besvarade även frågor från ombuden. Till sist blev det dags 

för avtackningar. Avgående styrelseledamöterna Lennart Persson, Trönö, och Maud 

Kvarnäng, Bollnäs, samt mötesordförande Mats Fack och mötessekreterare Dan Hälsing, 

Edsbyn, avtackades alla med vårliga tulpanbuketter. Mötesordföranden överlämnade därefter 

klubban till Anders Bergsten som tackade för en bra stämma och önskade alla ombud lycka 

till inför kommande verksamhetsår. 

 

Folkhälsoveckan maj 2022 
Föreningarna i distriktet arrangerade olika aktiviteter med fokus på kost, motion och 

folkhälsa. 

 

Äldreperspektivet i regionpolitiken 31 augusti 
De politiska partierna som är representerade i regionstyrelsen i Gävleborg inbjöds till en 

direktsänd, digital debatt för att ge sin syn på frågor som rör regionens ansvarsområden, bl. a. 

sjukvården, kollektivtrafiken och kulturfrågorna. Medlemmar i föreningarna i region 

Gävleborg fick ställa frågor till politikerna.  

 

Distriktsmästerskap i Boule 6 september 
Tisdag 6/9 spelades DM i boule på Långnäs i Bollnäs. Boule klubben i Bollnäs skötte 

arrangemanget på ett föredömligt sätt och vädret var perfekt med oss, strålande sol. 7 

föreningar deltog med 18 lag och mer än 60 spelare. Vann gjorde Arbrå Lag 1 liksom i fjol. 

Tvåa blev Söderhamn Lag 1 och trea Bollnäs Lag 1. Tävlingsledare var Birgitta Helmersson. 

 

Inspirationsträff om digitalisering 20 september på CFL i Söderhamn 
Målgrupper för träffen var föreningarnas studieombud och digitaliseringsfunktionärer i SPF 

Seniorerna Gästrikland och Hälsingland. I programmet medverkade bl a Berndt Eriksson, 

som föreläste om det digitala utanförskapet länet, förbundets digitaliseringsstrateg Ellinor 

Lundström och Ida Danielsson från SV, Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

Digital Hälsingebroschyr 
Distriktet har tillsammans med JS Sverige producertat en digital hälsingebroschyr samt två 

filmer. Den ena filmen beskriver SPF Seniorernas verksamhet och den andra filmen utgörs av 

en intervju med ordföranden i SPF Seniorerna Bollnäs där fokus ligger på SPF Seniorernas 

verksamhet i Hälsingland. 

 



 
 

 

 

Ordförandekonferens i Järvsö 13 oktober 
SPF Seniorerna i Hälsingedistriktet anordnade en konferens på Camp Järvsö för ordförande 

och vice ordförande i respektive förening. 34 personer deltog vid konferensen och nästan alla 

föreningar var representerade. Temat för dagen var ordföranderollen. Det uppdrogs till Maud 

Kvarnäng SPF Seniorerna i Bollnäs att skriva ett uttalande från mötet till förbundet. 

 

Många frågor diskuterades och bland annat vilken tid vi lägger på vårt 

uppdrag. De flesta som innehar uppdraget är pensionärer och lägger ner 

mycket tid för sin förening. Det är oftast obetald tid men med stort intresse. 

Våra föreningar ser väldigt olika ut både i storlek och verksamhet, egna 

lokaler eller vandrande mellan olika lokaler, många eller få medlemmar. 

Våra förutsättningar är väldigt olika. 

 

”Vi var överens om att det finns mycket information och erbjudanden från 

förbundet både via mejl och hemsida. Många av oss upplever att vi inte har 

möjlighet att delta i det utbud som finns. Det känns inte relevant att vi ska 

sitta på utbildning via ZOOM flera gånger per månad. Ibland blir det hela 

eller delar av dag. Vi ska inte bara delta, det gäller att göra verkstad av det 

också. Detta var ett bra alternativ under pandemin när vi inte kunde träffas 

och det var lite verksamhet i våra föreningar. Idag är vi igång igen och 

lägger energi på våra medlemmar och deltar på de konferenser och 

utbildningar som anordnas av vårt distrikt. Där kan vi träffas fysiskt och 

utbyta erfarenheter. Många av oss känner att det ibland blir övermäktigt 

om vi ska delta på allt som erbjuds, kanske man också känner att man vill 

ta del att allt men inte mäktar med det. Det är trots allt vår fritid som vi 

prioriterar till detta fina uppdrag som vi har i våra föreningar”. 

 

Hjärnkoll, final 2022 
Tävlingen Hjärnkolls final hölls i Finlandshuset i Stockholm. I år hade Hälsingedistriktet ett 

lag med i tävlingen som samlat 19 lag från hela  landet. Vårt lag bestod av Elisabet Goode 

och Yvonne Berglund från Söderhamn samt Åke Nyrén från Hudiksvall. Mästerskapet var 

uppdelat i Utslagstävlingen och Finalen. 

 

Utslagstävlingen hade två etapper, först 16 frågor varefter 12 lag gick vidare, sedan 8 frågor 

där de sex bästa lagen gick vidare till final. Frågorna var mycket blandade mellan olika 

aktuella ämnen och klassiska allmänbildningsfrågor. Betänketiden var 1 minut, sedan måste 

svaret vara skrivet på svarslappen. 

 

Hälsingelaget klarade 6 poäng i andra avdelningen och hamnade med 16 poäng på kvalplats 

och fick en extrafråga. Vad betyder det norska ordet "kempeveps"? Vi kunde det rätta svaret 

bålgeting och med detta kom vi till finalen. 

 

Först serverades en god buffélunch med många rätter och sallader och därefter startade 

finalen med 16 nya frågor. Lagen var jämna, men till slut stod Göteborgslaget som vinnare 

med 14 rätt, följt av Värmland med 13. Vi kämpade på och fick 11 rätt men detta räckte bara 

till 6:e och sista plats. 

 

Sedan vidtog prisutdelning och sedan fika, varefter vi skildes åt. Ett fint och välordnat 

arrangemang även om det kom protester mot några av frågornas svårighetsgrad. 

 



 
 

 

 

Det visar hur noga man måste formulera frågorna för att undvika missförstånd och 

tvetydigheter. 

 

SLUTORD  
Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för 2022 med ett  

stort tack till alla föreningar, medlemmar och ombud som bidragit med den positiva 

arbetsglädjen i föreningarna. Det är i de 15 föreningarna i Hälsingedistriktet som det viktiga 

arbetet bedrivs, alltifrån resor inom och utom landet till fysiska aktiviteter som boule och 

bowling och sist, men inte minst, alla regelbundna medlemsträffar med inslag av fest, 

utbildning, sång och musik.  

 

Vi tackar för förtroendet under 2022.  

 

 

Järvsö 9 mars 2023  

 

 

 

Anders Bergsten    Inger Engvers 

Ordförande, Rengsjö  Vice ordförande, Söderhamn 

 

 

 

Åke Nyrén    Dan Hälsing  

Kassör, Bergsjö   Sekreterare, Edsbyn 

 

 

 

Lisbeth Karlsson    Lars-Olov Widell 

Söderhamn   Hudiksvall 

 

 

 

Monica Lindell    Anita Söderberg 

Alfta   Järvsö 

 

 

 

Kjell Svensson   Hans-Åke Strömstedt 

Delsbo   Järvsö 

 

 

 

Mats Andersson 

Trönö 

   


