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Tisdagen den 4 april samlades SPF Seniorernas valda ombud till distriktsstämma i Östersund. 
96 ombud och distriktsstyrelsen arbetade en heldag med för Förbundet angelägna frågor. 
Dagen var indelad i tre block.  
 
 1. Den formella delen enligt stadgar Årsstämman. 
 2. Information  
 3. Underhållning. 
 
Stämman kan sammanfattas som öppen med kampglöd och humor, allvar och glädje. 
Begrepp, som genomsyrade dagen var samarbete och samverkan, att synas och påverka 
samt ordning och reda. 
 

Ordförande Göte W Swén hälsade alla välkomna. 
 
 
 
 
 
Ordförande vände sig särskilt till  
Förbundstyrelseledamoten Jan Rülckers 

 
 
 
 
 
 
 
Samt till Leif Persson ordförande i PRO och Britt Wikman, ordförande i 
SPRF, som för första gången deltog som gäster. 
 

 
 

 
 
Därefter öppnade ordförande distriktsstämman .  
 
Per Söderberg utsågs till mötesordförande och som lotsade stämman igenom dagens 
agenda med trygg och säker klubba. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Därefter antogs den föreslagna Verksamhetsplanen, som 
lägger fokus på fem områden: Vi-anda och identitet, rekrytering och behålla medlemmar, 
påverkan och inflytande, att synas och höras samt ordning och reda. 
SPF Seniorernas arbete ska syfta till, att Sverige ska ha bästa tänkbara äldrepolitik och bilda 
opinion i alla viktiga äldrefrågor, som boende, kostfrågor och ekonomi och hälsa. Planen 
uttalar att distriktsstyrelsen ska finnas till för de 16 föreningarna i länet, genom att inspirera 
och fånga upp olika behov föreningarna kan ha. 
Valen genomfördes enligt valberedningens förslag. Styrelsen fick följande sammansättning: 
Göte W Swén ordförande omval, Anne-Marie Blomqvist, Anna-Marta Roos-Näslund och 
Andes Granbom nyval på 2 år, Iréne Westberg, Göran Westman, Leif Westergren har ett år 
kvar på sin mandatperiod. 
 

 

 
    

 
 



 
Efter stämmoförhandlingarna kom block 2: Information 
Först ut var Jan Jan Rücklers som gav ett axplock av Förbundstyrelsens arbete. Han såg SPF 
Seniorerna som en kamporganisation för äldres villkor ända sen föreningens begynnelsen 
1939. 
Under ordförand Christina Rogestams mandatperiod har hon varit flitig i elden och lobbat in 
i riksdagen främst för våra ekonomiska villkor. Förbundet arbetar nu bla. för att fler äldre ska 
finnas på listor vid kommande val. 25% av väljarna är pensionärer. Jan uppmanade ombuden 
att reagera, när de äldres situation inte stämmer med Förbundets värderingar. Ledamöterna 
i KPR är mycket viktiga och bör utbildas och uppdateras i aktuella äldrefrågor kontinuerligt, 
för att bättre kunna göra sina röster hörda i sina uppdrag. 
Den kommande kongressen kommer att fokusera på att, stärka vi-andan inom SPF 
Seniorerna, öka samverkan inom Förbundet och med andra pensionärsföreningar och 
studieförbunden, samt öka insatserna på medlemsfrågorna; behålla och rekrytera. 
Gudfast Hellby en av distriktets IT-ansvarige informerade kort om det nya medlemregistrets 
och hemsidans historik. Det har varit en besvärlig väg att vandra för Förbundet, men med 
experthjälp från bla. Jämtland, genom Gudfast, Bodil Orremo och Sölve Madsén, är snart 
medlemsregistret i full gång. Hemsidan blir nästa projekt att göra användarmöjligt. 
Gudfast redogjorde för den stora utbildningsinsatsen som genomförts i länet för register- 
och hemsideansvariga. Bra och nödvändiga manualer har utarbetats för systemen av 
”Jämtlandsgruppen”. Gudfast tryckte på att Hemsidan inte endast är en fråga för 
Webredaktören utan är en fråga för styrelsen. Hemsidan ska vara en punkt på agendan 
ansåg han. 
 

Iréne Westberg utbildningsansvarig redogjorde för den utbildningsinventering, som hon 
gjort bland föreningarna. Tyvärr var inte gensvaret så stort, men ett underlag för fortsatta 
diskussioner och planering med Vuxenskolan framkom. 
Funktionsutbildningar för styrelseledamöter, styrelseutbildning, föreningsjuridik, ”skriva 
referat och debattartiklar”, samt ”Alla kan surfa”, var några önskemål. 
 
Trafikansvarige Göran Westman berättade om projektet ”Äldre i trafiken”, som sjösätts i 
höst. Idag såg han sin information som ”sinnenas beredskap.” Det är ett samarbete mellan 
NTF, PRO, SPF Seniorerna och SKPF. 
En trafikfråga fick deltagarna lära sig, skillnaden mellan rondell och cirkulationsplats. 
Margaretha Mooe Helleren, Östersundsföreningen undersöker nu om det finns intresse för 
Matpatrull i distriktet. Syftet med Matpatrull är att inventera kosthållningen bland 
äldreboenden. Man ska bla. följa upp måltidernas innehåll, hantering och smak. Äldre ska 
inte behöva dö av näringsrist och svält idag menade Margaretha. 
En Patrull bör bestå av 6-7personer. Man måste vara medveten om att är ett noggrant och 
relativt tidskrävande arbete. Det är viktigt att det är fakta som tas fram, som sedan ska ligga 
till underlag i diskussioner med ansvariga. 
Martin Rolén Östersundsföreningen, visade på centrala förmånsavtal som Förbundet har 
tecknat. Nu pågår ett arbete med att teckna lokala avtal. 
Carl Lago-Lengqvist, Östersundsföreningen är kontaktperson för Tisdagsdax, som hittills 
Jamtli, kommunen och pensionärsföreningarna arrangerat 4 tisdagar i juli. Intresset har 
börjat avta, så ett nytänk måste till. 
 
 
 
 
 



Leif Persson och Britt Wikman tackade för inbjudan att få delta och båda uttryckte en önskan 
att samarbetet utvecklas mellan de olika pensionärsföreningarna. 
 
Per Söderberg och Lasse Wickström avslutade dagen. Per läste ur Nicke Sjödins underfundiga 
diktverk och Lasse spelade mycket skickligt på sin fiol låtar som var igenkända och 
medryckande. 
 
Stämmodeltagarna avslutade dagen genom att höja sina röster i sång och trall tillsammans 

med den skicklige fiolspelaren och skratta till Nicke Sjödins skrivna verk. 


