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Håll avstånd, tvätta händerna och använd möjligheten att kräva Coronapass vid 
inomhusaktiviteter. Det går naturligtvis bra att träffas inomhus om alla är friska och har 
fått tre doser vaccin. 
 

Antal medlemmar 
Före pandemin hade distriktet drygt 10 400 medlemmar. Vi tappade sedan medlemmar 
varje månad fram till september 2021 då vi hade 9 740 medlemmar. Men när 
aktiviteterna i föreningarna kommit igång har det vänt. De senaste månaderna har vi 
ökat så sakta, 1 december hade vi 9 888 medlemmar. 
 
Det har visat sig att föreningar som varit aktiva med promenader, utomhusaktiviteter 
m.m. har ökat antalet medlemmar under hela året! Lokalföreningarna och aktiviteter för 
samvaro behövs mer än någonsin! 
 
Några lokalföreningar har haft det jobbigt under året. Två föreningar har upphört, så nu 
är vi bara 48 lokalföreningar i Jönköpingsdistriktet. 
 

Satsa på rekrytering! 
Nu finns det många pensionärer som behöver oss. Lokalföreningarna behöver visa upp 
sina aktiviteter och söka upp nya medlemmar. Distriktsstyrelsen erbjuder föreningarna 
ekonomiskt stöd för aktiviteter som syftar till rekrytering. Vid senaste DS-mötet 
beviljade vi ekonomiskt stöd till fyra lokalföreningar. Hör av er (senast 28 februari) om ni har 
idéer om rekrytering och behöver ekonomiskt stöd! 
 

Friskvårdskorten 
Tävlingen fortsätter! Vi kommer den 15 mars att lotta ut 10 priser à 5000 kr till de 
föreningar som skickar in uppgifter (mail till Maria om antal) om hur många 
friskvårdskort man samlat in under året (1 mars 2021-28 februari 2022). Samma regler 
gäller som förra året. Ni behöver alltså inte skicka in friskvårdskorten utan bara en 
uppgift om hur många ni har senast den 5 mars. I efterhand kan vi begära in korten från de 
föreningar som vinner pris. 
 

Hej alla ordförare och alla andra! 
 
Det konstiga året 2021 är snart slut! Corona har satt käppar i hjulen men i 
höst har många föreningar kunnat återstarta efterlängtade aktiviteter. Stort 
tack till er alla för ett jättefint arbete trots motigheterna! 
 
Tyvärr tycks pandemin inte vara över än. Tvärtom kan vi nog vänta ökande 
smitta som kanske leder till nya restriktioner och att vi tvingas till ny time-out. 
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Livet som 90-åring 
I höst har vi intervjuat 220 personer i 90-årsåldern. Ett spännande och jätteroligt projekt. 
En delrapport med mycket tänkvärd läsning är just klar, ni får den om någon vecka. 
Intervjuerna fortsätter efter nyår med en andra intervjuomgång. 
Stort tack till alla som ställt upp! Både de 220 som blivit intervjuade och de 40 som 
genomfört intervjuerna. 
 

Hjälpa ensamma 
Vi har nu haft informationsmöten om Arvsfondsprojektet i alla kommuner runt om i 
länet, bara två områden i Jönköpings kommun återstår. 
Vi har mött stort intresse att hjälpa till, inte bara från pensionärsföreningarna utan också 
från vårdcentraler, kommuner (hemtjänst, SÄBO m.m.), Regionen, kyrkor m.fl. 
Sju-åtta områden har kommit igång riktigt bra. 
 
Ledningsgruppen har beslutat att nu satsa mer på marknadsföring. Alla behöver känna 
till att detta Arvsfonds-projekt pågår och att vi behöver hjälp att hitta ensamma som 
behöver vår hjälp. Marknadsföringen kommer att ske via Direktreklam (februari och 
april), ny informationsfolder bl.a. i vårdcentralernas väntrum, artiklar i olika tidningar, 
radioinslag m.m. 
 
Stort tack till alla er som hjälper till! Det här projektet kommer att ge pensionärsföreningarna 
mycket good-will. 
 

Nya stadgar 
Vid förbundets kongress i augusti beslutades om nya stadgar för SPF Seniorerna. De 
börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2022, finns att ladda ner på Intranätet.  
 

Våren 2022 

• 14 januari - digital utbildning för styrelseledamöter. Inbjudan skickas ut till bl.a. 
ordförande och utbildnings-/studieansvariga. Anmälan senast 10 januari! 

• 6 april – årsstämma. Vi gör ett nytt försök med distriktsstämma i Vrigstad den 6 
april 2022. Kom ihåg att registrera era ombud i medlemsregistret! Det vore 
verkligen toppen om vi kunde få träffas igen! 

• 6 maj – DM i boule. SPF Seniorerna Vetlanda arrangerar, bara att börja träna! 
 
Med tanke på pandemiläget kan det hända att arrangemang måste ändras eller 
att vi tänker om till digitalt igen, t.ex. utbildningar för webbredaktörer, 
medlemsregisteransvariga, valberedare m.fl. Vi återkommer om detta. 
 
Till sist önskar vi er som orkat läsa ända hit 
 
en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
Distriktsordförande Kjell L och Maria J på kansliet 

https://spf.foreningssupport.se/forbund/stadgar/

