
 

 

Referat från distriktsstämman för SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet 2018 
 
Distriktsstämma hölls den 12 april på Scandic Syd i Östersund. Ordförande Göte W 
Swén hälsade välkommen. Han gladdes över att se så många engagerade med-
lemmar.  
– Ni är som klara ljus, sa han. 
Två personer hälsades särskilt välkomna, förbundskontakt Lars Åke Carlsson och 
PRO:s distriktsordförande Leif Persson. 
Göte Swén berättade att han och Leif Persson har inlett ett förhållande som ska ut-
mynna i ett äktenskap så småningom.  
– Vi slår ihop oss. Vi blir starkare tillsammans. 
Leif Persson tackade för inbjudan och kontrade med att det är trevligt med samar-
bete, fast gifter sig hur som helst gör man inte – men man kan börja som sambo. 
– PRO, SPF och SKPF driver gemensamt frågorna om pensionen. I Jämtland finns 
det 3000 kvinnor som ligger under EU:s fattigdomsgräns. Och det är en sådan 
fråga vi ska samlas kring. Det finns inte ett politiskt parti som kan negligera att 
pensionärerna är 26 procent av väljarna. Pensionssystemet måste göras om, sa 
Leif och påpekade också att det måste även gå att samarbeta när det gäller hälso-
vård. Om man struntar i förebyggande hälsovård blir det dyrt. Satsa på hälsa, det är 
viktigt att hålla medlemmarna vid liv! 
Det blev skratt i publiken och det kom ett förslag att pensionärsorganisationerna 
också borde samarbeta med idrottsföreningarna när det gäller friskvård. 
Till presidium valdes Per Söderberg, ordförande, med Kristina Andersson som pro-
tokollförare. 
Sedvanliga mötesförhandlingar vidtog. Verksamhetsberättelsen var innehållsrik 
med styrelsekonferenser i maj och november. Utbildningsbehovet inventerades un-
der våren och hösten och en utbildningsplan har presenterats. Utbildning för ”Äldre 
i trafiken” har också genomförts. I januari deltog distriktet med några av SPF-före-
ningarna i en välbesökt senior- och pensionärsmässa på OSD i Östersund. Göte W  
Swén och Anders Granbom representerade Jämtlandsdistriktet vid förbundskon-
gressen i Gävle i juni. 
Under året har DM-tävlingar genomförts i golf, boule, Hjärnkoll och bridge. 
Verksamhetsplanen handlar om arbetet med de äldrepolitiska frågorna som är en 
av SPF Seniorernas viktigaste uppgifter. Fokus ligger på boendefrågorna, äldres 
ekonomi, vård och omsorg samt läkemedelshantering för äldre. 
Revisionsberättelsen upplästes och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
Göte W Swén hade avsagt sig ordförandeposten på grund av flytt till Mora. Ny ord-
förande blev Anders Granbom, SPF Seniorerna Lit. 
Lars Åke Karlsson, kontaktperson i förbundsstyrelsen för Dalarna, Härjedalen och 
Jämtland, redogjorde för aktuella förbundsfrågor och lite till.  
Ett axplock: 
Han framhöll att rätten till ett gott och värdigt liv är central för SPF Seniorerna. 
Man är erfaren och kompetent så länge man lever.  
SPF ska tillvarata och verka för äldres sociala och ekonomiska intressen, motverka 
diskriminering på grund av ålder, skapa debatt i samhällsfrågor rörande äldre och 
främja folkhälsan. 
Valåret 2018 fokuserar SPF på en pension att leva på och bostäder att åldras i . 
”Bo kvar ska vara en rättighet - flytta en möjlighet.” 



 

 

Vård och omsorg på egna villkor. Munhälsa och tandvård ska vara en del av den 
allmänna sjukförsäkringen och täckas av särskilt högkostnadsskydd. 
Avslutningsvis tackade han avgående ordförande för välgjort arbete och önskade 
den nye lycka till. 
Därefter gjorde Kjell Wåglin en kort presentation över Jämtgubben. Föreningen stö-
tar drabbade män och deras anhöriga. Man följer och bevakar utvecklingen och har 
en stipendiefond som bidrar till utbildning och kompetensutveckling hos personalen 
vid urologen, Östersunds sjukhus. 
Föreningen med sina 1156 medlemmar är Sveriges största när det gäller prosta-
tacancer. 
 

Avslutningsvis fick mötesdeltagarna höra Verknuffaran, ett skickligt 
gäng, här 13 personer, med durspelet i centrum. De började med 
Snoa på Björnkullen, de skakade bälgen i Tores schottis och fick 
oss att sjunga med i Sju ensamma kvällar. 
  
Sven Adolfsson skakade bälgen i Tores schottis. 
Foto: Sol Eidenby 

 
Den kände Sten Broman sa vid något tillfälle: ” En gentleman är en herre som kan 
spela dragspel, men väljer att avstå”. Vi kan bara hoppas att Verknuffaran inte lyss-
nar på det örat. 
 

Till sist avtackades Göte W Swén som flyttar till en central lä-
genhet i Mora med rollatoravstånd till bland annat läkare, livs-
medelsaffär och ishallen. 
Han skojade om att familjen hade haft ett tillfälligt gästspel i 
Jämtland. De flyttade hit i början av 50-talet. Men nu var det 
dags att söka sig tillbaka till rötterna. 
 

Göte W Swén avtackades för sina år som distriktsordförande. Anders Granbom är 
beredd att ta över klubban. 
Foto: Sol Eidenby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


