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Distriktsstämma 2020 för SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet
Som alla märkt av de senaste 6 månaderna, har vi ett läge att hantera som ingen av oss
kunde förutse för sjutton månader sedan, då vi bokade datum för årets distriktsstämma.
Det är inte ett läge någon av oss önskat, men det verkar som att vi får leva med det ett tag
till, även om många börjar hitta nya vägar att hantera vardagen.
Datumet för distriktsstämman – ursprungligen 1 april – ändrades till 29 september, men
fortfarande är det inte läge att träffas över 150 personer. Distriktsstyrelsen har därför tänkt
om, och vår distriktsstämma kommer att genomföras per e-post (post för dem som saknar
e-post). Vi informerade alla föreningar om detta tidigare i september. Även andra alternativ
har diskuterats, som t.ex. uppkopplat via digitalt verktyg, men vi tror att detta är bästa sättet
– för att alla valda ombud ska kunna vara med på lika/liknande villkor. Digitala verktyg
ställer en del krav på kunskap, datorns beskaffenhet och internet-uppkoppling, som inte
alla medlemmar/ombud har tillgång till.
Vi har också valt att ge möjlighet till en extra röstningsomgång om så krävs, för att göra
den demokratiska processen bättre. Det är en svårighet när man väljer att hålla stämma per
capsulam.
Här kommer handlingar, något kompletterat/litet omändrat i ordning för att underlätta för
er ombud att följa instruktionerna.
Vi har utgått från datumet 29 september, men ger ett par dagar ytterligare för er att rösta
och skicka in era röstningsblanketter.
Ni får här följande material:
 Handlingar – här finns instruktion samt föredragningslista, underlag och förslag till
beslut för frågorna på dagordningen.
 Verksamhetsberättelse 2019 – här finns rapport om aktiviteter och evenemang
som genomförts i distriktet under 2019. Här finns även balans- och resultaträkning
samt revisorernas berättelse.
 Matpatrullens sammanfattning av verksamhetsrapport för 2019
 Röstningsblankett – var och en med rösträtt vid stämman fyller i varsitt exemplar
och skickar in till distriktskansliet, per e-post eller per post (flera i samma kuvert går
bra).

Distriktsstämma 2020 för SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet

Plats:
Dag:

per capsulam (dvs per e-post/post)
skicka in din röstningsblankett senast till 6 oktober

Instruktioner:
1. Läs handlingar och verksamhetsberättelse.
2. Tag fram din röstningsblankett och kryssa i lämplig ruta - om du godkänner eller om
du inte godkänner liggande förslag. I slutet av röstningsblanketten (sida 2 vid ev.
utskrift) finns också möjlighet till kompletterande förslag eller kommentar. Skriv
namn och förening på blanketten.
3. Skicka den ifyllda röstningsblanketten per e-post till kansli@spf-f.se eller per post
till: SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet
Huskvarnavägen 40
554 54 JÖNKÖPING
Senast tisdagen den 6 oktober vill vi ha in era röstningsblanketter!
4. Inkomna svar sammanställs under v. 41-42. Om någon fråga så kräver, t.ex. vid
ytterligare förslag, skickas en andra röstningsblankett ut under v. 43 – besvara och
skicka in senast 4 november. Efter detta sammanställs omgång 2.
5. Protokoll skrivs utifrån ombudens röster.

Kontakta gärna mig på distriktskansliet om någonting är oklart.
telefon:
e-post:

073-2671603
kansli@spf-f.se

Kjell Lindström
distriktsordförande

Maria Jacobsson
konsulent

I samarbete med
Studieförbundet
Vuxenskolan

Ombud som inte har e-post kommer att få utskick per post. Handlingarna kommer också
att finnas tillgängliga på distriktets hemsida.

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktets distriktsstämma 2020
OBSERVERA att denna sida är något ändrad för att underlätta stämma per capsulam.
1. UTGÅR - Distriktsstämmans öppnande
2. Val av sekreterare för årsmötet. Val av ordf. samt v. ordf. utgår.
3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
4. UTGÅR - Fastställande av röstlängd. Röstande ombud per förening redovisas i protokoll.
5. Fråga om stadgeenlig kallelse - 17/2, nytt datum 17/3, information om stämma per capsulam 8/9,
instruktioner för ombud 16/9
6. UTGÅR - Beslut om föredragningslista
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2019 – se bifogat
8. Revisorernas berättelse – se bifogat
9. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt överförande av årets resultat i ny räkning – se bifogat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om kostnadsersättningar till förtroendevalda – se bifogat
12. UTGÅR, INGA INKOMNA MOTIONER - Behandling av motioner
13. UTGÅR, INGA FÖRELIGGANDE FÖRSLAG - Behandling av förslag från förbund och
distriktsstyrelse
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, ersättare, mandatperiod och ersättarnas tjänstgöring – se bifogat
15. Val av distriktsordförande fram till distriktsstämma 2021 – se bifogat
16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare – se bifogat
17. Val av revisorer och ersättare – se bifogat
18. Val av valberedningens ordförande och övriga sex ledamöter – se bifogat
19. Verksamhetsplan för år 2020-2021 – se bifogat
20. Beslut om antalet ombud vid nästa distriktsstämma – se bifogat
21. Beslut om årsavgift till distriktet för år 2021 – se bifogat
22. Budget för år 2021 – se bifogat
23. Beslut om prel. årsavgift till distriktet för år 2022 – se bifogat
24. UTGÅR - Övriga frågor
25. UTGÅR – Avslutning

Förslag till beslut vid distriktsstämma 2020 per capsulam
för SPF Seniorerna Jönköping
OBSERVERA att denna sida är tillagd för att underlätta stämma per capsulam.
1 Frågan utgår.
2 Till sekreterare utses distriktskonsulent Maria Jacobsson.
3 Till protokollsjusterare utses Tommie Ekman, SPF Seniorerna Jönköping Centrum samt Marianne
Garpheden, SPF Seniorerna Bankeryd.
Som rösträknare utses av praktiska skäl Maria Jacobsson tillsammans med Jan Gustavsson, SPF
Seniorerna Skärstad-Ölmstad (som inte är ombud och därmed inte har eget intresse i röstningen).
4 Frågan utgår.
5 Kallelsen godkännes enligt stadgarna.
6 Frågan utgår.
7 Utskickad verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse godkännes.
8 Revisionsberättelsen godkännes.
9 Resultaträkning och balansräkning godkännes. Årets resultat överförs i ny räkning.
10 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
11 Kostnadsersättning till förtroendevalda beslutas till 10 000 kr för 2021. Reseersättning beslutas till
18:50 kr/mil.
12 Frågan utgår.
13 Frågan utgår.
14 Antal ledamöter, ersättare, mandatperiod och ersättares tjänstgöring godkännes enligt förslag.
15 Val av distriktsordförande godkännes enligt förslag.
16 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare godkännes enligt förslag.
17 Val av revisorer och ersättare godkännes enligt förslag.
18 Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter godkännes enligt förslag.
19 Verksamhetsplan 2020-2021 godkännes enligt förslag.
20 Antalet ombud till distriktsstämma 2021 godkännes enligt förslag vara oförändrat, 1 ombud per
förening plus 1 ombud per påbörjat hundratal medlemmar.
21 Årsavgiften till distriktet för 2021 godkännes enligt förslag att sänkas till 15 kr.
22 Budget för 2021 godkännes enligt förslag.
23 Preliminär årsavgift till distriktet 15 kr för 2022 godkännes enligt förslag.
24 Frågan utgår.
25 Frågan utgår.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut vid distriktsstämman 2020
OBSERVERA att denna sida är kompletterad i punkt 18.
Punkt 5
Distriktsstämma 2020
Kallelse till distriktsstämman den 1 april i Vrigstad, har skickats ut den 17 februari 2020. Kallelse ska vara
föreningarna till handa 5 veckor före stämman. Information om stämmans datum och plats har legat på
hemsidan sedan Distriktsnytt nr 2 2019, den 18 december 2019.
Distriktsstyrelsen beslöt
att godkänna kallelsen
Punkt 7
Verksamhetsberättelse 2019
Ett förslag till verksamhetsberättelse för 2019 har skickats ut.
Distriktsstyrelsen beslöt
att överlämna verksamhetsberättelse 2019 till stämman.
Punkt 9
Bokslut 2019
Kassör Mari-Ann Josefsson har lämnat resultatrapport för perioden 2019-01-01--2019-12-31 och
balansrapport 2019-12-31.
Resultatet gav ett överskott även 2019.
Distriktsstyrelsen beslöt
att överlämna 2019 års bokslut till stämman
att föreslå stämman att det egna kapitalet på 1 274 156,14 kronor inklusive årets överskott på 173 474,94
kronor, balanseras i ny räkning
Punkt 12 och 13
Motioner och förslag
Motioner och förslag saknas
Punkt 18
Valberedning
Föreslås omval av: Fred Berg, ordförande, Johnny Torstensson, Jan Wallentin och Lena Brink.
Nyval av: P-G Risberg, SPF Seniorerna Villstad och Bert Johansson, SPF Seniorerna Nässjö. Detta ger en
bra representation för distriktets tre delar.
Distriktsstyrelsen beslöt
att föreslå distriktsstämman att utse valberedning enligt ovan.
Punkt 19
Verksamhetsplan 2020-2021
Distriktsstyrelsen diskuterade förslag till verksamhetsplan för 2020-2021.
Distriktsstyrelsen beslöt
att föreslå distriktsstämman att anta förslag till verksamhetsplan för 2020-2021.
Punkt 21 och 23
Beslut om årsavgift till distriktet för år 2021
Distriktsstyrelsen beslöt
att lämna förslag till stämman om att medlemsavgiften till distriktet för 2021 skall vara 15 kronor samt att
besluta om preliminär medlemsavgift till distriktet för 2022 till 15 kronor.
Punkt 22
Budget 2021
Mari-Ann Josefsson gick igenom förslag till budget för 2021.
Distriktsstyrelsen beslöt
att föreslå distriktsstämman anta förslag till budget för 2021

Förslag från valberedningen till årsstämman 2020
för SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet
Sammanträde den 20 februari i Jönköping.
Närvarande: Bo Arencrantz, Nässjö, Fred Berg, Anderstorp, Jan Wallentin Huskvarna
Förhindrade: Bertil Andersson, Reftele, Lena Brink, Jönköping, Johnny Thorstensson, Sävsjö
FRÅGAN UTGÅR - Till ordförande för stämman, förslag från styrelsen
Stefan Gustavson, Sävsjö.
V. ordförande Fred Berg Anderstorp och sekreterare Maria Jakobsson.

Kostnadsersättningar
Valberedningen föreslår att kostnadsersättningen skall för 2021 vara 10000:-.
Reseersättning utgår med den skattefria delen 18.50/mil
Förslag
Att Styrelsen skall bestå av ordförande och åtta ledamöter samt fem ersättare.
Att Ordförande välj på ett år.
Att Ordinarie ledamöter väljs på 2 år.
Att Ersättare väljs på 1 år.
Att ersättare skall ha rätt att närvara vid sammanträdena med betald resa för att kunna följa styrelsens arbete, för att på så sätt säkra förnyelsen av styrelsen med kunniga personer samt att ersättare tjänstgör enligt
cirkulationslista.
Till distriktsordförande för 2020 föreslås
Kjell Lindström, Jönköping omval.
Till övriga ledamöter i styrelsen förslås att väljas på två år 2020-2022 omval av
Birgitta Sigfridsson, Skirö-Alseda
Mari-Ann Josefsson, Jönköping Öster
Ragnhild Lorefors, Tabergsdalen
Staffan Magnusson, Vetlanda

Till ersättare föreslås att väljas på ett år, omval av
Elly Henrysson Eksjö,
Hildegard Ek Värnamo,
Gunilla Björkman Huskvarna,
Marianne Gustavsson Aneby samt nyval av
Bo Arencrantz, Nässjö
Avgått har Dag Jonasson, Tabergsdalen
Till revisorer föreslås omval av
Bernt Pettersson Huskvarna
Elon Salomonsson Smålandsstenar samt till ersättare
Mats Andreasson Smålandsstenar.
Antal ombud
Valberedningen föreslår att antal ombud till nästa årsstämma 2020 skall vara oförändrat. Ett ombud per
förening samt ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar, dock högst 9 ombud per förening.

Underskrifter Jönköping 2020-02-20

Fred Berg

Bo Arenkrantz

Jan Wallentin

Lena Brink

Johnny Torstensson

Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet 2020-2021

Allmänt
Mål












Arbeta aktivt för att förbättra den psykiska och den fysiska hälsan hos alla medlemmar
Särskilt arbeta för att hjälpa ensamma äldre
Arbeta aktivt för att förbättra dialogen med de äldsta medlemmarna
Arbeta aktivt för att förbättra samverkan med kommuner och region
Arbeta aktivt för att öka dialogen mellan distriktsstyrelsen och föreningarnas styrelser
Distriktsstyrelsen skall fortsatt ha en aktiv dialog med förbundsstyrelsen
Distriktsstyrelsen skall fortsatt samverka aktivt med övriga pensionärsföreningar
Informera press och övriga media om SPF Seniorernas verksamhet
Arbeta för att utveckla distriktets och föreningarnas hemsidor
Arbeta aktivt mot ålderism, diskriminering av äldre t.ex. via insändare och presskontakter

PR-kommittén
Mål







Att öka antalet medlemmar i SPF Seniorerna.
Att behålla våra medlemmar genom intressanta program
Att öka vår synlighet i media.
Att samtliga föreningar ska ha en bra hemsida och vara aktiva på Facebook.
Att samtliga föreningar ska ha en aktiv PR/marknadsföring

Verksamhet för att nå målen
 Anordna PR-konferenser.
 Att genom att bearbeta föreningarnas styrelse kunna öka antalet PR- och marknadsansvariga.
 Att ha föreläsare på våra konferenser, som kan hjälpa till och tipsa om rekrytering.
 Att följa upp hur arbetet fungerar med samarbetsgrupperna/studiecirklarna för hemsidorna och
Miriam, och ev. där det behövs hjälpa till att starta upp nya grupper.
 Att genom information och utbyte mellan föreningarna öka intresset, att bli aktiv på föreningarnas
hemsida och skriva reportage och insändare gällande föreningens verksamhet.
 Att försöka starta en punkt på distriktets hemsida, där alla kan ge och få tips på bra
programpunkter.

Utvecklings- och utbildningskommittén
Mål

 Att öka antalet studiecirklar i distriktets samtliga föreningar/öka antalet deltagare i SPF
Seniorernas studieverksamhet.
 VI-ANDA-IDENTITET.
 Fortsätta utveckling av ”Kommunikation”.

Verksamhet för att nå målen
 Deltaga i distriktets inspirationsdagar.
 Organisera utbildning för ny i styrelsen, april månad.
 Organisera utbildning för valberedare, april månad.
 Aktivt arbeta för att det finns studieverksamhet och utbildningsansvarig i distriktets samtliga
föreningar.
 Inspirera till att starta upp studiecirklar/bidra med förslag på lämpligt material t.ex. hemsida och
medlemsregister.
 Skicka inbjudan till de föreningar som inte deltagit i ”Kommunikation”.
 Utveckling av ombud t.ex. reseledare och körledare.
 Arrangera DM i Hjärnkoll (ev. vilande).

Folkhälsokommittén
Mål

 Öka medlemmarnas och föreningarnas kunskaper om vikten av egna insatser för att befrämja hälsa







och välbefinnande.
Alla föreningar skall ha minst ett hälsoombud.
Stimulera föreningarna att anordna fler gemensamma folkhälsoaktiviteter.
Minst 75% av föreningarna skall använda friskvårdskorten regelbundet.
Fortsätta samverkan med andra pensionärsorganisationer vid genomförande av
folkhälsoutbildningar.
Näringsriktig, välsmakande mat i en trevlig miljö ska finnas på alla särskilda boenden och öppna
äldrerestauranger, eller levereras till biståndsbeviljade omsorgstagare i hemmet. Ska finnas
möjlighet att välja minst två rätter i alla sammanhang.
Stimulera till att det arrangeras DM i t.ex. boule, bowling, bridge , golf och orientering.

Verksamhet för att nå målen
 Fortsätta att ordna två dubblerade utbildningsdagar med olika teman för
Hälsoombud/Friskvårdsansvariga. Första utbildningen blir gemensam Inspirationsdag den 18
februari.
 Utveckla och sprida ”Friskvårdskortet” till lokalföreningarna för att stimulera friskvårdsaktiviteter.
 Stimulera föreningarna att vara aktiva, genom att lotta ut 5000 kr till 5 föreningar.
 Vara bollplank till lokalföreningarna beträffande hälsofrämjande åtgärder
 Stimulera alla lokalföreningar att utse ett eller två Hälsoombud/ Friskvårdsansvariga
 Stimulera och underlätta att lokala temamöten om hälsa arrangeras i lokalföreningarna
 Matpatrullen genomför årligen granskning av maten, servicen och informationen; antingen på
kommunernas öppna äldrerestauranger, eller av biståndsbeviljade matlådor till hemmaboende
omsorgstagare i alla kommuner. Matpatrullen motiverar bedömningen skriftligt och offentliggör
resultatet. Utförlig plan för 2020 finns på distriktets hemsida under fliken
Informationsbank/Matpatrullen
 Resultaten från DM publiceras på hemsidan liksom en sammanställning av kommande tävlingar

Pensionärspolitiska kommittén
KOMMUN-GRUPPEN
Mål

 KPR med reglemente finns i kommunerna
 Ge kunskap och inspirera KPR-ledamöterna att bevaka och initiera viktiga frågor för äldre

Verksamhet för att nå målen
 Samråda med övriga pensionärsorganisationer och med Primär Kommunal Samverkan, PKS,
om KPRs funktion och hur KPR kan utgöra en resurs i arbetet för äldre i kommunerna.
Samverkan kommun – region.
 Genomföra två utbildningsdagar
Innehåll:
o KPR i länets kommuner, funktion, reglemente
o Anhörigstöd, vad är generellt. Vad gäller enligt Socialtjänstlagen? Lyfta fram goda exempel.
o Äldreomsorgens framtid,
o Information av Överförmyndare, om god man, framtidsfullmakt m.m.

REGION-GRUPPEN
Mål








I ökad omfattning påverka Regionens beslut i äldrefrågor
Aktivt samverka med övriga pensionärsorganisationer inom LPR
Äldrevårdsmottagningar/motsvarande startas på alla vårdcentraler
Minska överanvändning och felanvändning av läkemedel
Arbeta för att Geriatriken återuppbyggs
Arbeta för att vården i livets slutskede på kommunernas äldreboenden förbättras

Verksamhet för att nå målen
 Arbeta aktivt i LPR för att komma in tidigt i beslutsprocesserna i Regionen
 Arbeta aktivt för att förbättra samverkan med Regionen
 Stimulera utvecklingen av äldrevårdsmottagningar eller motsvarande vid alla länets vårdcentraler
genom aktiv samverkan med regionen
 Fortsatt spridning av läkemedelskortet och tillhörande information/informationsfolder inom SPF
Seniorerna men även riktat mot övriga pensionärsföreningar
 Arbeta för ökad läkartid på SÄBO

Matpatrullen
Av de 10 år som verksamheten bedrivits hittills, så har sju av åren inriktats på att besöka minst en
öppen restaurang i samtliga kommuner i distriktet (13 st.) Två år har ägnats åt att prova de matlådor
som skickats ut till de kunder som bor hemma. Senaste året prövade vi ett annat upplägg: vi besökte de
kommuner som året innan fick de lägsta omdömena och kombinerade det med en enkät till
kommunernas kostchefer. Enkäten gav dock inte de svar vi önskade, så det konceptet har vi övergett i
år. Kommande år tänker vi återgå till att besöka minst en öppen restaurang i samtliga kommuner. Alla
besök vi gör sker givetvis oanmälda, liksom tidigare år. För första gången under vår 10-åriga historia
tvingas vi konstatera att i en del kommuner går utvecklingen av måltiderna till de äldre åt fel håll:






Några kommuner har höjt priserna högst avsevärt
Regionens största kommun har minskat utbudet till endast en maträtt alla dagar i veckan
I en del kommuner ökar andelen helfabrikat, och andelen ekologiska råvaror dras ned
I några kommuner övervägs det att införa fabrikstillverkade kylda matlådor från långväga
tillverkare

Vi ser som vår uppgift att påtala dessa försämringar som oftast slår mot de svagaste i samhället. Under
verksamhetsåret kommer vi också att fortsätta granskningen av kommunernas hemsidor beträffande
informationen om kommunernas restauranger och måltidspriser eftersom vår granskning inte har gett
förbättringar. Vi ser också över de kanaler vi hittills har använt för att nå ut med våra rapporter. Om
inte de vägar vi har idag ger genomslag, så måste vi hitta nya sätt. Vi överväger också att arbeta för få
ut våra resultat och synpunkter på riksplanet genom SPF Seniorerna centralt. Personellt så kommer vi
att behöva förstärka antalet patrullmedlemmar till hösten, då vi har blivit en person mindre under året,
och ytterligare en medlem har aviserat sin avgång till hösten. Våra kostnader räknar vi med ska bli
jämförbara med 2017 – 2018 (exklusive prishöjningar), eftersom vi återgår till att besöka samtliga
kommuner. Utfallet beror på hur många restauranger vi kommer att besöka och om vi ser behov av att
göra extra besök hos kommunledningar där vi inte har fått tillfredställande resultat vid
restaurangbesöken. Vi har inte tagit höjd för några möten med matpatruller i andra distrikt. Eventuellt
försöker vi återuppta de förlorade kontakterna som vi hade tidigare.

Kommittéer 2020
Folkhälsa
Birgitta Dele, SPF Seniorerna Jönköping Öster ordförande
Ragnhild Lorefors, SPF Seniorerna Taberg
Michael Wallin, SPF Seniorerna Nässjö
Karin Wahldén, SPF Seniorerna Värnamo
Margaretha Hagelbrink Munge, SPF Seniorerna Värnamo

Pensionärspolitik
Kommungruppen
Birgitta Sigfridsson, SPF Seniorerna Skirö-Alseda ordförande
Fred Berg, SPF Seniorerna Anderstorp
Elly Henrysson, SPF Seniorerna Eksjö
Marianne Gustafsson, SPF Seniorerna Aneby
Hildegard Ek, SPF Seniorerna Värnamo
Gunilla Björkman, SPF Seniorerna Huskvarna

Regiongruppen
Kjell Lindström, SPF Seniorerna Värnar äldre i Jönköpings län, LPR, ordförande
Britt Johansson, SPF Seniorerna Skillingaryd, ord LPR
Ragnhild Lorefors, SPF Seniorerna Taberg, läkemedelsansvarig, ers LPR
Ninette Jönsson, SPF Seniorerna Gnosjö, ers LPR

PR
Gittan Ekelund, SPF Seniorerna Jönköping Centrum, ordförande
Bert Johansson, SPF Seniorerna Nässjö
Måns Borglin, SPF Seniorerna Brahe-Grenna
Kjell Örtlund, SPF Seniorerna Reftele
Christina Ekbladh, SPF Seniorerna Eksjö

Utveckling och utbildning
Staffan Magnusson, SPF Seniorerna Vetlanda, ordförande
Iréne Blom, SPF Seniorerna Reftele
Maria Jacobsson, SPF-konsulent SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet
Ninette Jönsson, SPF Seniorerna Gnosjö
Bengt-Åke Gustavsson, SPF Seniorerna Jönköping Öster

Matpatrullen
Michael Wallin, SPF Seniorerna Nässjö
Anna-Karin Wallin, SPF Seniorerna Nässjö
Yvonne Thyr, SPF Seniorerna Nässjö
Sören Thyr, SPF Seniorerna Nässjö
Yvonne Bokor, SPF Seniorerna Nässjö
Zaid Rudmer, SPF Seniorerna Nässjö

Förslag till budget 2021

