
SPF Seniorerna Jämtland/Härjedalen samlade ombuden till distriktsstämma den 7 april 2022 

Efter att under 2 år ha genomfört distriktsstämman digitalt var det nu dags för SPF Seniorerna 

Jämtland/Härjedalen att kalla ombuden från de 19 avdelningarna till distriktsstämma. Denna gång hade 

styrelsen satsat på Spiltas restaurang Östersundstravet där ombuden bjöds på en god lunch, 

Därefter blev det god underhållning som framfördes av Maud Sparrman med ackompanjemang av Peter 

Graae. Ombuden njöt och sjöng med på en del kända melodier. Route 66 med text på jamska ”E14” 

uppskattades särskilt!! 

Vice distriktsordförande Knut Richardsson hälsade välkommen och genomförde en parentation. 

Distriktsordföranden Martin Rolén hade råkat ut för en förkylning. 

Stämmoordföranden Per Söderberg genomförde förhandlingarna på rekordtid och Kristina Andersson 

fångade upp besluten till det kommande protokollet. 

Ny i styrelsen blev Carl Bergsten från Ytterberg och därutöver består styrelsen av Martin Rolén ordförande, 

Ann-Marie Blomqvist, Iréne Westberg, Anna-Maria Roos Näslund, Knut Richardsson, Thomas Gutke. 

Revisorerna Göran Näslund och Göran Fürstenberg omvaldes. 

Från verksamhetsberättelsen kunde noteras att det tillkommit 129 nya medlemmar under 2021. 

Digitaliseringen gör att det är lätt att få information bl a genom den SPF-app som skapats. 

Vid stämman medverkade Anders Bergsten från Hälsingland som representant för förbundsstyrelsen. 

Anders framförde många intressanta tankegångar om SPF Seniorernas roll i framtiden - att driva 

samhällsfrågor och att vara en viktig mötesplats för aktiva seniorer. Inom SPF Seniorerna finns det idag ca 

250 000 medlemmar. Ca 27 % av väljarna är i åldersgruppen 65 + och det är viktigt att alla partier får frågor 

inför valet om hur de vill lösa samhällsfrågorna för denna stora grupp!! Efter förra riksdagsvalet fanns det 

endast 1,7 % av ledamöterna som var 65+. 

Iréne Westberg som är utbildningsansvarig gav en bra bild på de möjligheter som finns till olika utbildningar 

tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Från ombuden framfördes synpunkter på att 

Folkhälsofrågorna skall få en särskild rubrik i verksamhetsplanen. SPF Seniorerna genomför folkhälsovecka 

15-19 maj. 

 
Anders Bergsten förbundsstyrelsen, nyvalde 
styrelseledamoten Carl Bergsten, 
valberedningens ordförande Kia Rydell och 
utbildningsansvarige Iréne Westberg. 
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Ombuden Gunbritt o Sten Inge Mårdbrink, Sven 
Adolfsson och Majvor Enström. 
 
 
 
 

 


