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Jämtlandsdistriktet   

 

 

VERKSAMETSBERÄTTELSE   2017 

STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA 

Ordförande    Göte W Swén  SPF Seniorerna Rödön 

Vice ordförande Anders Granbom SPF Seniorerna Litsbygden 

Kassör     Anna-Marta Roos-Näslund SPF Seniorerna Litsbygden   

Övriga ledamöter          Göran Westman  SPF Seniorerna Östersund   

Leif Westergren   SPF Seniorerna Östersund   

Revisorer Martin Rolen   SPF Seniorerna Östersund   

Göran Näslund SPF Seniorerna Stugun- Borgvattnet 

Ersättare   Bruno Svensson   SPF Seniorerna Vattudalen 

Trafikansvarig  Göran Westman  SPF Seniorerna Östersund     

IT-ansvarig   Sölve Madsén  SPF Seniorerna V. Storsjöbygden   

Gudfast Hellby  SPF Seniorerna Rödön  

Bodil Orremo  SPF Seniorerna Frösön    

Friskvårdsansvarig  Mariann Olsson   SPF Seniorerna Östersund  

Läkemedelsansvarig  Varje förening  

RPR- ansvarig  Roland johansson  SPF Seniorerna V. Storsjöbygden  

Ersättare RPR  Nils Scherlund SPF Seniorerna V. Storsjöbygden 

Samordnare KPR/RPR Roland Johansson SPF Seniorerna V. Storsjöbygden 

Föreningspunkten  Ingrid Borgström  SPF Seniorerna Frösön 

Hörselansvarig  Styrelsen  

Studieansvarig  Iréne Westberg  SPF Seniorerna Östersund    

Ombud i Förenings-arkivet  Iréne Westberg  SPF Seniorerna Östersund  

Ersättare    Ann-Marie Blomkvist  SPF Seniorerna Östersund 

 

http://www.spf.se/
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DISTRIKTETS VALBEREDNING HAR BESTÅTT AV  

 Ordinarie ledamöter  Johnna Cristensen,  SPF Seniorerna Stugun-Borgvattnet,

  Kristin Andersson,  SPF Seniorerna Frösön 

  Ingrid Borgström  SPF Seniorerna Frösön 

  Elisabeth Falkeström SPF Seniorerna Gimdalen 

Arne Nilsson,  SPF Seniorerna V. Storsjöbygden  

Sammankallande                  Sven Adolfsson,  SPF Seniorerna Östersund 

 

Distriktsstämman hölls den 4 april 2017 konferenslokal Scandic Syd, Östersund. 

 

KANSLIET 

SPF-distriktets kansli, Kyrkgatan 84A, östersund har under året haft öppethållande efter 

behov. Kansliet har skötts av Iréne Westberg och Ann-Marie Blomqvist, ledamöter i 

distriktsstyrelsen.  

 

STYRELSEKONFERENSER 

Under maj och november genomfördes ett antal styrelsekonferenser anordnade av SPF 

Seniorerna Jämtlandsdistriktet. Föreningarna inbjöds till konferens på fyra olika orter. 

Förutom styrelseledamöter inbjöds även föreningarnas programansvariga samt ledamöter 

från distriktsstyrelsen. Syftet med konferenserna var att få en nära och bra kontakt mellan 

distrikt och föreningar och att diskutera angelägna frågor. En fråga som diskuterades på 

samtliga konferenser var bl.a. medlemskapet i Föreningsarkivet och hur arkivavgifterna ska 

fördelas, enbart på distriktet eller på distriktet och samtliga föreningar. Önskemålet på 

samtliga konferenser var att distriktet ensam ska vara medlem i Föreningsarkivet och 

därmed stå för samtliga arkivkostnader. Senare togs beslut i distriktsstyrelsen att det senare 

alternativet ska gälla. Ansvarsavtal om detta har undertecknats av Distriktsordförande (DO) 

och överlämnats till Föreningsarkivet. 

 

UTBILDNING 

Utbildningsbehovet hos föreningarna har inventerats av distriktet under våren/hösten. 

Underlaget ska ligga till grund för samarbete och planering tillsammans med Vuxenskolan i 

form av t.ex. studiecirklar, utbildningar, konferenser m.m. Ett stort behov av 

funktionärsutbildningar, föreningsjuridik, privatekonomi, friskvårdskonferens m.m. har visats 

föreligga. Efterfrågan finns även för bridge, sociala medier och matlagningskurser. 

Underlaget har skickats till kontaktpersonen för SPF-föreningarna på Vuxenskolan. 
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En utbildningsplan har presenterats för föreningarna i samband med de genomförda 

styrelsekonferenserna. Tyvärr har inte Vuxenskolan lyckats få fram ledare under 2017 till de 

önskade utbildningarna/cirklarna. För våren 2018 däremot har Vuxenskolan erbjudit ett 

antal utbildningar/cirklar där ledare nu finns presenterade. Mer om detta finns i 

Verksamhetsplanen för 2018. Information har skickats ut till föreningarnas kontaktpersoner 

anmälda hos Vuxenskolan och finns dessutom dels på Vuxenskolans hemsida och dels på 

Jämtlandsdistriktets hemsida (adress till Vuxenskolan: www.sv.se/jamtlandslan. 

Under året har utbildning för ”Äldre i trafiken” genomförts där ett antal trafikansvariga för 

våra föreningar deltog. Utbildningen genomfördes i Östersund i samarbete med PRO och 

SKPF i regi av NTF och distriktets trafikansvarige Göran Westman. 

 

PENSIONÄRSMÄSSA 

Tillsammans med några av SPF-föreningarna har distriktet medverkat i en välbesökt senior-

och pensionärsmässa på OSD  27-28 januari. Förutom många utställare inom seniorboende, 

vård & omsorg, juridik, resor, hälsa och välbefinnande hade SPF Seniorerna en egen monter 

för utdelning av informationsmaterial. Syftet var också att söka intressera besökarna för SPF 

Seniorernas verksamhet och medlemskap i någon av våra föreningar. 

  

MEDLEMSUTVECKLINGEN    

Förra årets negativa utveckling kvarstår, dock med en avtagande trend. Antal medlemmar i 

distriktet uppgår vid årets utgång till 3486, en minskning med  3,91% från årets ingång.   

   

IT-VERKSAMHET – webbplats, medlemsregister  

Liksom fallet var under 2016 har införandet av de nya systemen för Medlemsregister och 

Hemsida fortsatt medfört problem, dock i betydligt mindre grad än under föregående år. En 

avgörande insats för att systemen förbättrats och blivit mer användarvänliga ligger i Bodil 

Orremos idoga arbete med att systematisera och utveckla de manualer som är avgörande 

för att de som är ansvariga för medlemsregister och hemsida skall kunna lära sig att använda 

de olika systemen. Under tre tillfällen har behovsstyrda utbildningar genomförts. Vid ett av 

dessa tillfällen, 10 november 2017, var representanter för förbundet med och 

informerade/utbildade i medlemsregistret. Under de styrelsekonferenser som hållits under 

året har framkommit att behovet av kontinuerlig grundutbildning och erfarenhetsutbyte är 

av stor betydelse för användandet medlemsregistret och hemsidan. Vad beträffar hemsidan 

har också önskemål framkommit om att man tar fram en mall för föreningarnas hemsida. 

Fördelen med en mall är bl.a. att den underlättar utbildningen – alla arbetar med samma 

layout under utbildningen. Inget hindrar att föreningen i takt med ökad kunskap,  intresse 

och policy vad avser hemsidan vidareutvecklar mallen så att den passar föreningens egen 

verksamhet. 

http://www.sv.se/jamtlandslan
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REPRESENTATION   

Förbundskongressen. 

Göte W Swén och Anders Granbom representerade Jämtlandsdistriktet på 

förbundskongressen i Gävle 13-15 juni. I samband med kallelsen till kongressen fick 

kongressombuden inloggningsuppgifter för tillgång till alla kongresshandlingar och när 

ombuden anlände till kongressen erhölls en I-pad som användes som verktyg att använda vid 

röstning och för att begära ordet m.m.. 

SPF Östersund hade sänt in en motion om hur uteblivna avgifter borde hanteras som även 

fått stöd av distriktsstyrelsen. Förbundsstyrelsen yrkade på avslag medan Anders Granbom 

som ombud yrkade på bifall. Voteringen slutade på 59-57 till förbundsstyrelsens fördel. 

Krånglet med det nyligen in förda IT-systemet föranledde en lång diskussion med kraftfull 

kritik om hur frågan hanterats där det även framfördes att förbundsstyrelsen inte borde få 

ansvarsfrihet. 

I handlingarna fanns förslag på höjning av förbundets andel av medlemsavgiften från 130 kr 

till 160 kronor som även blev kongressens beslut. 

Eva Eriksson valdes enhälligt till ny förbundsordförande sedan Kristina Rogestam avböjt 

omval. 

 

 Referat DO-konferenser 2017. 

Två DO-konferenser har hållits i Stockholm under 2017. Den första på Scandic Infra City i Upplands 

Väsby 3-4 maj och den andra på Skogshem & Wijk, Lidingö 10-11 oktober. 

 

I Upplands Väsby 3-4 maj deltog Göte W. Swén och Anders Granbom. Denna DO-konferens är den 

sista för  vår förbundsordförande Christina Rogestam som avsagt sig omval. Hon inledde konferensen 

med lite allmänt politikerprat, bl.a. att vi (65+) är alldeles för dåligt representerade i riksdagen, att 

pensionssystemet är underfinansierat och måste göras om, att tandvård och vaccinationer bör vara 

gratis för pensionärer, m.m.  Christina har med känsla och energi fört dessa och andra 

pensionärsfrågor vidare till ansvariga inom regeringen.   

Peter Sikström och Christina redogjorde sedan utförligt för upplägget av kommande kongressen i 

Gävle 13-15 juni. Se vidare Götes minnesnoteringar från konferensen. 

På Skogshem & Wijk, Lidingö 10-11 oktober deltog Göte W. Swén. Första DO-konferensen för vår nya 

förbundsordförande Eva Eriksson som hälsade oss välkomna. Hon såg fram mot att få fortsätta 

Christinas arbete med att kraftfullt lyfta våra frågor till ansvariga inom regering. 

Konferensen kom att handla om kongressbesluten, om hur vi ska förbereda oss inför valet 2018, vilka 

frågor vi ska prioritera 2018-2020, om stadgegruppens arbete med total översyn av stadgarna. Vidare 

efterlyste Peter Sikström föreningarnas och distriktens syn på vilken service dom vill ha från 

förbundet. Vice förbundsordförande Richard Olsson redogjorde för medlemsregister och webb både 

avseende ekonomi och tidplan. Eva Eriksson avslutade konferensen och såg fram mot intressant och 

givande samarbete.    
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TÄVLINGAR   

Under året har DM-tävlingar genomförts i olika tävlingsgrenar bl.a. Golf, Boule och Hjärnkoll. 

 

DM i Boule för SPF Jämtlandsdistriktet den 11 augusti 2017. 

Tävlingarna genomfördes på Björkbackabanorna i Östersund. Vädret var bra, och det var tio 

lag som deltog. Fyra lag från SPF Östersund, tre lag från SPF Västra Storsjöbygden, två lag 

från  SPF  Vattudalen och ett lag från SPF Frösön.  SPF Östersunds  kassör Ann-Mari 

Blomqvist stod för utfodringen av hungriga spelare som tacksamt inmundigade kassler och 

potatissallad.      SPF Östersunds ordförande Per Söderberg var prisutdelare på tävlingen.   

Resultatet blev: 

1   SPF  Västra Storsjöbygden   Tord  Woxlägd   Conny  Henriksson   Evert   Halvarsson   

2   SPF  Västra  Storsjöbygden  Roland  Johansson  Marianne  Staaf   Ann-Margret  Kvist 

3   SPF   Östersund   Hans-Åke Sundell    Inger  Johansson    Ylva  Olsson    

SPF Västra Storsjöbygden representerade SPF Jämtlands distriktet på SPF 

Förbundsmästerskap i Boule i Vetlanda den 26-27 augusti 2017 Det var 72 st lag, och SPF 

Jämtlands kom på plats 36. Laget bestod av Ann-Margret Kvist,  Marianne Staaf och Roland 

Johansson. 

 

Hjärnkoll 
 
Den 23 augusti var det dags för uttagning till SPF Seniorernas riksomfattande tävling 
Hjärnkoll. Sex lag hade hörsammat inbjudan: 
Litsbygden, Odensala, Västra Storsjöbygden, Frösön, Brunflo och Östersund. 
Tävlingen genomfördes på Östersundstravet med Per Söderberg, Göran Westman och 
Solbritt Eidenby som ledare.  
Vinnare blev ett lag från SPF Östersund: Bo Oscarsson, Ove Eriksson och Björn Hansson. De 
deltog sedan i semifinal och final i förbundsmästerskapet den 25-26 september som hölls på 
färjan Cinderella. De tog en fin tredjeplacering.  
 
 
Golf 
 
Det var 26 medlemmar som samlades på Norderöns golfbana den 9 augusti för att 
avgöra vem/vilka som skulle bli årets mästare. 
Vi startade som sig bör med lite fika i solskenet, och lottning av startordning. 
Vinnare blev; 1 Jan Petterson, 2 Yvonne Ericsson, 3 Maud Johansson 
Tillsammans blev de också vinnare av lagtävlingen, de tillhör alla avd. Östersund som 
därmed får det stora förtroendet att arrangera nästa års tävling. 
 
Dagen avslutades med smörgåstårta och prisutdelning. 
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Bridge 
 
Vid DM tävlade sex par från Jämtlandsdistriktet, varav tre par fick åka till 

förbundsmästerskapet (FM). Detta genomfördes den 20-21 november ombord på Viking Line. 

Vid FM deltog 32 par och av de tre paren från Jämtlandsdistriktet  

blev bästa placering en tiondeplats genom Monica Näs och Irja Hallqvist från 

SPF Seniorerna Östersund. Guld- och silverplatserna togs hem av par från Skaraborg och 

Västernorrland slutade på en bronsplats.  

 
                                 

STYRELSEN  

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Kontakt med föreningarna, 

förutom styrelsekonferenserna och utbildningar, har huvudsakligen skett via e-post och i 

några fall genom ordförandebesök.   

 

TILL SIST  

Styrelsen för SPF Jämtland vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar och föreningar för 

ett gott samarbete under 2016  

Östersund den 26 mars 2017  

  

Göte  W  Swén   Göran Westman  Anna-Marta Roos-Näslund  

 

 

 Leif Westergren  Ann-Marie Blomqvist  Iréne Westberg   

 

 

Anders Granbom 


