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Jämtlandsdistriktet 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 OCH FÖRSLAG TILL BUDGET. 

   

ÄLDREPOLITISKA FRÅGOR  

Arbetet med de pensionärspolitiska frågorna är en av SPF Seniorernas viktigaste uppgifter. De frågor 
som distriktet fokuserar på är boendefrågorna, äldres ekonomi, vård och omsorg samt 
läkemedelshanteringen för äldre  

Läkemedelshanteringen för äldre och då särskilt övermedicinering ska ägnas särskilt intresse även i 
fortsättningen.  Distriktet har utsett en läkemedelsansvarig och seminarier/konferenser bör 
genomföras under året. Dessutom bör studiecirklar om detta ordnas i föreningarna. 

 SPF Seniorerna kräver lika skatt för arbete och pension. Pensionärerna är en viktig väljargrupp. Vi 
kräver ett rättvist pensionssystem. Denna debatt förs i första hand av vår förbundsledning. 

Självklart kommer andra äldrepolitiska frågor att ägnas uppmärksamhet - t.ex. utfallet av fritt val i 
vården och  omsorgen. 

SPF Seniorernas aktiva medverkan i KPR och RPR är viktiga kanaler för att tillvarata medlemmarnas 
intressen. Distriktet strävar efter att inspirera ledamöterna i föreningarna och öka deras kompetens. 
Kontakter med de myndigheter och politiker som har hand om vård, omsorg och boendefrågor har 
hög prioritet 

Det goda samarbetet med SV (Studieförbundet Vuxenskolan) för att stötta distrikt och  föreningar 
med handledare och studiecirklar skall fortsätta. 

 

MEDLEMSREKRYTERING 

Under 2019 bör stort fokus läggas på rekryteringsarbetet. När rabatten på SJ-resor ändrades till 10%  
krävs att vi tillsammans med förbundet skapar attraktiva förmåner både på riks-, regional- och lokal 
nivå. Förbundet driver ett projekt med namnet ”Förening för alla”. Kampanjinsatser för rekrytering 
kommer att finnas på bl. a. Facebook.  

Det är viktigt att vår organisation värnar om de nuvarande medlemmarna men även ser till att värva 
nya.  Det kostar mera att nyrekrytera än att jobba för att behålla medlemmarna.  40-talisterna är en 
stor grupp att rekrytera från men även 50-talister bör uppmärksammas. Främst skapar man intresse 
för medlemskap genom medlemsvård och att erbjuda många förmåner och intressanta aktiviteter 
samt att andan i föreningen präglas av gemenskap, värme och omtanke.  

 

http://www.spf.se/
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Vi ska slå vakt om eldsjälarna i föreningarna som arbetar med stort intresse och är grunden för vår 
verksamhet!  

En central konferens för medlemsrekrytering kommer att anordnas centralt i maj 2019.  

 

 

STYRELSEKONFERENSER  

Alla styrelseledamöter i föreningarna ska även under 2019 inbjudas till en styrelsekonferens  för 
information och idéutbyte. Vi hoppas att detta skall stimulera till ett effektivare styrelsearbete och 
stärka Vi-andan mellan föreningarna och distriktet. 

 

MEDIA OCH ANDRA ORGANSIATIONER 

Det är viktigt att vi engagerar oss i att skriva debattartiklar och insändare samt lämnar in referat på 
våra aktiviteter till lokalpressen och SV (Studieförbundet Vuxenskolan).  

Samarbetet med PRO och övriga pensionärsorganisationer skall fortsätta. 

 

UTBILDNING  

Ett samarbetsavtal finns centralt mellan SPF Seniorerna och Studieförbundet Vuxenskolan (SV).  

SV ska därvid vara: 

• En pedagogisk utvecklingsresurs 

• Ett bollplank i förnyelse- och förändringsfrågor 

• Idégivare och inspiratör i kultur- och utbildningsfrågor 

I samarbete med SV planeras och genomförs utbildningar/studiecirklar för våra funktionärer och 

medlemmar. Under 2017 genomförde distriktet en inventering av utbildningsbehovet i våra 

föreningar. En utbildningsplan upprättades och skickades till SV som underlag för planeringen 

tillsammans i form av studiecirklar, utbildningar, konferenser mm. Tyvärr lyckades SV endast  få fram 

handledare för en del av dessa under 2018.  

För 2019 finns nu ett utbud från SV presenterat avseende dels medlemmars önskemål i våra olika 

föreningar och dels utbildningar som togs fram i utbildningsplanen, främst riktade till våra 

funktionärer. Dessa utbildningar finns nu presenterade på distriktets hemsida under fliken 

”Utbildning”, förutom på SV:s hemsida (www.sv.se/jamtland). 

Avsikten är också att bl.a. ge föreningarna löpande kunskap och stöd så att alla föreningar inom 
distriktet ska ha tillräcklig kompetens för att behålla och utveckla sina webbplatser samt att arbeta 
med sina medlemsregister. 

Utbildning i föreningsteknik ”Att arbeta i styrelsen” bör genomföras i varje förening med stöd från 
SV, i form av en studiecirkel. 
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För SPF:s  funktionärer kommer förbundet att under 2019 att genomföra  en valberedningsutbildning 
för våra föreningar. En utbildning för  distriktskassörer kommer också att anordnas detta år, därefter  
fortsätter vi i distriktet med en utbildning för föreningarnas kassörer.  

En trafikkurs  i NTF:s regi kommer att genomföras den 14 maj 2019 med tema ”Trafik för äldre”. 
Samtliga föreningar får inbjudan och riktas till resp. trafikansvarig i föreningarna. 

Under  mars 2019 har SPF-distrikten i Hälsingland och Gästrikland inbjudit samtliga SPF distrikt i 
”Mellansverige” till en inspirationsdag med temat ”Det är aldrig försent att utvecklas”.  Distriktet har 
representerats av Per-Martin Edström, SPF Rödön.  Områden som diskuterats är livslångt lärande, 
rekrytering, utbildningssatsningar, digitalisering och ensamhet. 

Inbjudan har också kommit från förbundet till konferensdagar för distriktens studieansvariga, i slutet 
av mars. Det är SPF-distrikten som tillsammans med utvecklingsledarna för SV som samlas för bl a en 
kartläggning av SPF Seniorernas utbildningsbehov, samarbetet mellan SPF och SV, utbyte av 
erfarenheter, goda och lyckade utbildningsinsatser. Även här kommer livslångt lärande att tas upp 
samt målgruppsanpassning. 

Andra kurser och aktiviteter kan aktualiseras allt efter våra föreningars behov.  Distriktets ambition 
är att lämna god information i samhällsfrågor och främja studier och annan kulturell verksamhet 
samt att i alla sammanhang på det regionala planet tillvarata, främja och med kraft verka för 
pensionärernas sociala och ekonomiska intressen. Även konferenser inom distriktets olika 
ansvarsområden kommer att genomföras för föreningarnas räkning.  

Friskvård är ett område som även fortsättningsvis ska prioriteras. Distriktet vill att föreningarna ska 
arbeta med olika friskvårdsaktiviteter. SV är även här en bra samarbetspartner.  

Hjärt-Lungfonden erbjuder alla pensionärsorganisationer kostnadsfria föreläsningar med forskare 
knutna till våra universitet och som erhållit forskningsanslag.  Syftet är att ge fler människor chansen 
till mer kunskap och ett friskare liv. Lägsta deltagarantal, 50 st. De olika teman som finns är diabetes, 
hjärtinfarkt, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, KOL/Astma, Kärlkramp, plötsligt hjärtstopp, 
pulsåderbråck, stroke och sömnapné. 

E-post för mer information:  forelasning@hjart-lungfonden.se. Information finns också på Intranätet. 

 

TÄVLINGAR 

Målsättningen är att tävlingar i Boule, Golf, Bridge och Hjärnkoll ska genomföras, såväl i DM som i 
FM-tävlingar även under detta år. Precis som för tidigare år får den vinnande föreningen i DM för 
respektive gren, i uppdrag att anordna nästkommande DM. Under 2019 ska distriktet uppmuntra 
föreningarna till deltagande i dessa tävlingar. 

 

RESOR  

Resor är viktiga och uppskattade av medlemmarna. Distriktet ska medverka till att resa som förening 
arrangerar blir känd så att medlem i annan förening kan anmäla intresse att deltaga så att tillräckligt 
antal uppnås så att resan kan genomföras. Arrangerande förening bestämmer om medlem i annan 
förening får delta i resan. Genom sådan samverkan kanske fler resor kan genomföras och samarbetet 
mellan föreningar i distriktet utvecklas.                       
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