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Jämtlandsdistriktet 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018  MED EKONOMISK ÅRSREDOVISNING  

 

STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA 

Styrelse  

Ordförande    Anders Granbom  SPF Seniorerna Litsbygden 

Vice ordförande Ville Fredriksson SPF Seniorerna Odensala 

Kassör     Anna-Marta Roos-Näslund SPF Seniorerna Litsbygden   

Sekreterare  Ann-Marie Blomkvist  SPF Seniorerna Östersund  

Övriga ledamöter          Göran Westman  SPF Seniorerna Östersund   

  Iréne Westberg  SPF Seniorerna Östersund    

 Gudfast Hellby  SPF Seniorerna Rödön  

 

Övriga förtroendevalda 

Revisorer Martin Rolen   SPF Seniorerna Östersund   

Göran Näslund SPF Seniorerna Stugun- Borgvattnet 

Ersättare   Sven Hellström   SPF Seniorerna Litsbygden 

 Ola Lanner  SPF Seniorerna Östersund   

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  Edmund Haugnes SPF Seniorerna Östersund   

http://www.spf.se/
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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 Föreningsarkivet  Iréne Westberg  SPF Seniorerna Östersund  

Ersättare  Ann-Marie Blomkvist SPF Seniorerna Östersund   

 

Distriktets Valberedning har bestått av 

Ordinarie ledamöter  Elisabeth Falkeström SPF Seniorerna Gimådalen 

Arne Nilsson,  SPF Seniorerna V. Storsjöbygden  

Sammankallande                 Sven Adolfsson,  SPF Seniorerna Östersund 

 

Distriktsstämman hölls den 12 april 2018 i konferenslokalen Scandic Syd Östersund. 

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.  

  

MEDLEMSUTVECKLINGEN    

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

distriktet uppgår vid årets utgång till 3321, fördelat på 1264 män och 2057 kvinnor.   

 

ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 

Jämtlandsdistriktet av SPF Seniorerna är ett av 27 distrikt som utgör förbundets 

representation i landet. Distriktet ska utgöra ett stöd för de 16 föreningarna i en mängd 

skilda frågor t.ex medlemsregister, utbildning, KPR/RPR, folkhälsa m.m., samt utse 

representant till förbundets olika konferenser. 
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ÄLDREPOLITISKA FRÅGOR 

I samband med valet anordnade SPF Östersund tillsammans med PRO och SKPF en 

utfrågning av politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Främst gällande 

äldrepolitiska frågor.  

Under styrelsekonferenserna har dessa frågor diskuterats. 

 

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.  

 

REPRESENTATION 

Två DO-konferenser har hållits i Stockholm på Elite Hotell Carolina Tower under 2018 i april 

och oktober där Anders Granbom har deltagit. Anders deltog även i SPF Seniorernas 

valkonferens i Gävle samt konferensen om ensamhet som anordnades i Umeå där PRO, SKPF 

och SPF deltog och där staten har anslagit 2 miljoner kronor för att genomföra projektet 

”Minska ensamhet bland äldre”. Det är osäkert inför kommande år när det gäller finansiering 

av projektets fortsättning. 

 

STYRELSEKONFERENSER  

Under 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. Vid konferensen i Östersund 

medverkade distriktets kontaktperson i förbundsstyrelsen Lars-Åke Carlsson.  

På samtliga konferenser medverkade Amanda Westerlund från Föreningsarkivet som på ett 

underhållande och informativt sätt informerade om arkivering av föreningarnas dokument. 

Gerd Larsson-Lundgren från SV deltog också på konferenserna och informerade om kurser 

och studiecirklar och hade engagerat Andreas Klar som framförde ett uppskattat program 

baserat på dansbandet Vikingarnas musik. Gerd hade även sökt och fått bidrag till 

konferenserna. 
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MEDLEMSREKRYTERING  

Distriktet har inte haft några särskilda aktiviteter mer än att det har tagits upp på 

styrelsekonferenserna. 

 

IT-VERKSAMHET – hemsida, medlemsregister  

Under 2018 har de nya systemen för Medlemsregister och Hemsida som in stallerades 2016 

även under detta år medfört en del problem, dock i mindre grad än under tidigare år. Liksom 

tidigare har Bodil Orremos arbete med att systematisera och utveckla manualerna för 

medlemsregister och hemsida haft en avgörande betydelse för att öka användningen av och 

kunskapen om de nya systemen. Från förbundet sida har tillsatts två projektgrupper, en för 

Hemsidan en för Medlemsregistret som haft till uppgift att samla in användarnas synpunkter 

och krav på de olika systemen. Bodil Orremo har anlitats. Gruppens arbete/förslag och 

tidplaner redovisas på Intranätet. Även i år har kraven på utökad utbildning efterfrågats 

liksom att möjligheten att centralt skapa en resurs som föreningarna kan anlita för att få 

hjälp med medlemsregister/hemsida.  

 

UTBILDNING  

Kurser/cirklar 

SPF Seniorerna har ett nära samarbete med Vuxenskolan (SV). Till SV anmäler vi regelbundet 

de önskemål om utbildningar och studiecirklar som kommer från medlemmar i våra SPF 

Föreningar. 

Under 2017 genomförde distriktet en inventering av föreningarnas utbildningsbehov. Detta 

resulterade i en utbildningsplan som presenterades för fåra föreningar under distriktets 

styrelsekonferenser våren 2018. Planen lämnades in till SV som ett underlag för samarbete 

och planering tillsammans i form av t ex studiecirklar, utbildningar och konferenser. Tyvärr 

har inte SV under 2018 lyckats få fram ledare för de många av de önskade 

kurserna/cirklarna. För en del av dessa finns nu ledare och dessa kurser/cirklar finns som 

utbud hos SV våren/hösten 2019 (se VP- 2019). 

En del av de utannonserade cirklarna har snabbt blivit fullbokade t.ex. ”Biodling för 

nybörjare” och ”Möbelomklädnad”. En del planerade studiecirklar har flyttats framåt i tiden 

på grund av lågt intresse från medlemmarna eller svårigheter att hitta cirkelledare. Till de 

cirklar som flyttats till 2019 kan nämnas ”Att lära sig skriva och formulera texter” och ”Juridik 

för föreningar” (se VP 2019). 
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Under 2018 har följande aktiviteter genomförts, enligt statistik från SV, bl.a.; 

• Studiecirklar – 32 st 

• Kulturprogram – 20 st (t ex månadsmöten) 

• Annan folkbildning – 12 st (kortkurser, dag-/kvällskurser 

Antal deltagare från SPF under 2018 är enligt SV:s statistik 1 261 personer/medlemmar. 

SV:s utbud av utbildning/studiecirklar läggs alltid ut på distriktets hemsida under fliken 

”Utbildning”. Viktigt att våra medlemmar regelbundet går in på distriktets hemsida för att få 

aktuell information om bl a SV:s utbud. Gå även in på SV:s hemsida; www.sv.se/Jamtland. 

En gemensam utbildning/konferens har för första gången erbjudits och genomförts för 

ledamöter och ersättare i KPR och RPR från hela länet i samarbete med PRO och SKPF. Två 

studieförbund, SV och ABF, deltog också under konferensdagen. Ett samarbete som har 

väckt uppmärksamhet centralt på Förbundet. Stort intresse visades från ett 50-tal deltagare 

från de olika pensionärsorganisationerna inom Jämtlands län. Från SPF deltog  vår 

samhällspolitiske chef Martin Engman och förelästa om ”Pensionärsrådens organisation och 

målsättning, en vision” samt ”Pensionärsrådens påverkan”. Han inledde dagen med att han 

var imponerad över att representanter från Sveriges tre stora pensionärsorganisationer och 

två studieförbund samarbetar med utbildning av detta slag.  

Pensionärsrådet är en arena för inflytande. Ledamöterna ska vara kompetenta och aktiva 

och se helheten i kommunerna och regionen, samråda med varandra och föra budskapet 

vidare till medlemmarna. Äldre berörs ofta när beslut tas i kommunerna och regionen. Alla 

människors lika värde gäller även pensionärerna, äldre är en resurs och ska ha inflytande på 

alla nivåer. Pensionärsrådens verksamhet styrs av ett Reglemente som beslutas av 

respektive kommun /regionen, vilka vid en jämförelse visar på stor variation. 

Under året har utbildning för ”Äldre i trafiken” genomförts. Utbildningen genomfördes av 

NTF Gävleborg i samarbete med SPF, PRO och SKPF.  Alla 16 SPF-föreningar var inbjudna 

men det var endast 10 som deltog. Aktuella ämnen var bland annat reflexanvändning och 

regler för vinterdäck. Trafikintresset har ökat något, men det är fortfarande relativt lågt.  

 

SENIORMÄSSA 

SPF Seniorerna deltog med egen monter på seniormässan som hölls på OSD den 26-27 

januari. Mässan som hade lockat ett stort antal besökare, ca 3 000, och utställare inom olika 

områden. PRO;s förbundsordförande, Christina Tallberg, höll ett invigningsanförande. 

 

http://www.sv.se/Jamtland
http://www.sv.se/Jamtland
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TÄVLINGAR 

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

Boule 

SPF-distriktets Boule-DM hölls i Mattmar den 10 augusti. På plats på banorna vid 

Stenhammaren var 14 tremannalag, sammanlagt 42 spelare.  Ordförande i SPF seniorerna 

Västra Storsjöbygden är Arne Nilsson. Han berättade att de i år har anlagt tio nya banor som 

var klara under juni månad. – Det var mycket jobb med att få bort ogräset, kratta och 

trampa! Tyvärr regnade det ganska intensivt några timmar under tävlingen, det var först mot 

slutet som regnkläderna kunde läggas till handlingarna. Men banorna var fullt spelbara och 

kändes som något av en utmaning. SPF seniorerna Västra Storsjöbygden vann DM 2013, 

2014 och 2017. Efter sluträkningen kunde tävlingsledaren Arne Nilsson konstatera att även 

2018 års vinnare är ett lag från samma förening. I laget ingick Marianne Staaf, Ann-Margreth 

Kvist och Roland Johansson. Förbundsmästerskapen kommer att hållas i Falkenberg 25-26 

augusti.  

Ref. Sol Eidenby 

 

Resultat   

1. Västra Storsjöbygden 1: Roland Johansson, Ann-Margreth Kvist, Marianne Staaf  

2. Östersund 4: Hans-Åke Sundell, Inger Johansson, Reidun Åkerström  

3. Östersund 2: Tord Woxlägd, Lasse Hult, Kenth Staaf  

4. Östjämtland: Siv Andersson, Göran Näslund, Olle Bengard  

5. Vattudalen 3: Irène Edin, Lars Edin, Yvonne Östlund  

6. Västra Storsjöbygden 3: Kerstin Lignell, Gerd Andersson, Ann-Chatrin Nilsson  

7. Vattudalen 2: Ulla Erixon, Berit Eriksson, Bernt Nygren  

8. Västra Storsjöbygden 2: Maj-Britt Andersson, Conny Henriksson, Evert Halvarsson    

 9. Frösön 1: Bruno Eriksson, Ulla Yrefors, Arne Eriksson  

10. Östersund 1: Sven Adolfsson, Leif Andersson, Inga Nordström  

11. Östersund 3: Solbritt Eidenby, Jan-Eric Bergquist, Sonja Karlsson  

12. Frösön 2: Björn von Essen, Ingrid Borgström, Elvi Eskilsson  

13. Vattudalen 1: Ernst Nilsson, Gunnel Svensson, Reidar Svensson  

14. Västra Storsjöbygden 4: Sölve Madsén, Barbro Narup, Nils Scherlund  

 

Distriktet har bekostat nytt vandringspris då tidigare pris erövrats för evigt av SPF Seniorerna 

Västra Storsjöbygden. Distriktsordförande Anders Granbom var inbjuden som prisutdelare 

och passade på att berömma det utmärkta arrangemanget och även den goda maten och 

fikat. 
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Hjärnkoll 

 

SPF Seniorerna Östersund arrangerade även i år distriktsmästerskapet i Hjärnkoll som hölls i 
Totohallen på Travet den 29 augusti. Det var fyra deltagande lag: Odensala, Litsbygden, 
Västra Storsjöbygden och Östersund. Tävlingsledning var Solbritt Eidenby, Göran Westman 
och Per Söderberg. Östersundslaget segrade och representerade Jämtland vid riksfinalen 
den 5 oktober i Stockholm. Östersunds-laget blev sjua av 20 deltagande lag. Representanter 
var Bo Oscarsson, Ove Eriksson och Björn Hansson 
 
Golf 

 

DM i Golf spelades på Norderön den 15/8. Totalt deltog 29 personer som tävlade dels 
individuellt samt i 3- mannalag, deltagande lag var representerade från SPF Östersund, SPF 
Frösön samt SPF Rödön. Vinnare blev ett av lagen från Östersundsföreningen. Inget lag 
deltog i Riksmästerskapen.  
DM i golf för 2019, kommer att arrangeras av SPF Rödön. 
 
Bridge 

 

18 september utlystes en bridgetävling med det lockande priset att få åka till Falkenberg och 
spela med andra SPF-are. Trots det ställde endast 5 bord upp i Östersund och lyckliga 
vinnare blev Marianne Jonsberg och undertecknad. Sverige år långt! Vår resa började med 
tåg 5.40 den 16 nov. Dagen därpå satt vi vid de gröna borden, här var vi 29 par övervägande 
manliga deltagare! Stämningen var avslappnad och god! Allt flöt välordnat och på kvällen 
dukades en läcker supé fram. Dagen därpå fortsatte spelet. Vår insats var medelbetonad. 
Nöjda med detta återkom vi snabbt med bil och flyg till republiken Jämtland.  
Birgitta Luksepp 
 
 

TILL SIST  

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

ett gott samarbete under 2018  

Östersund den 20 mars 2019 

  

Ville Fredriksson   Göran Westman  Anna-Marta Roos-Näslund  

 

Anders Granbom Ann-Marie Blomqvist  Iréne Westberg   

 

Gudfast Hellby     


