
Lite info om ….. 
Hur ökar vi vår digitala kompetens? Kan vi få bidrag för att marknadsföra vår 
förening? Dessutom lite info om aktuella utbildningar. 
 
 
Appen Dagny: SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet kan rekommendera appen 
Dagny till medlemmar som vill lära sig mer om utvalda appar och att använda 
internet. Det är enkla steg- för steg-instruktioner, som syftar till att alla ska kunna 
använda sin mobil och olika appar! Bank-id behövs. Ett steg för digital inkludering!  
 
Bidrag från förbundet: Som förbundet tidigare under året meddelat har man inte 
kunnat genomföra t.ex. mässor och liknande. Därför finns en del pengar kvar som 
föreningarna kan ansöka om för delfinansiering av marknadsförings- och 
rekryteringsåtgärder. Ansökan ska vara inne innan årsskiftet, och 
åtgärder/evenemang ska vara genomförda senast 31 mars 2022. Planera, gör en 
enkel budget, skriv ner och skicka in ansökan till distriktet senast den 13 
december 2021. Från distriktet skickas ansökan sedan vidare till förbundet. 
 
Bidrag från distriktet: Även distriktsstyrelsen har beslutat att ge möjlighet till 
föreningar som planerar marknadsförings- och rekryteringsåtgärder att ansöka om 
delfinansiering för detta. Planera, gör en enkel budget, skriv ner och skicka in 
ansökan till distriktet senast den 28 februari 2022. Distriktsstyrelsen beslutar 
löpande vid varje möte om tilldelning. 
 
Nya utbildningar - Webbutbildningar 2, 7 och 9 december. Digital styrelseutbildning 
3 december. 
 
Korta rapporter om slutförda utbildningar:  
Den 12 oktober genomfördes en utbildning för valberedare i distriktets föreningar. Vi 
var 16 deltagare, som alla känner att det är ett stort och lite svårt uppdrag att vara 
valberedare. I många föreningar upplever man att det är svårt att hitta lämpliga 
personer som är beredda att ta olika uppdrag. Under utbildningsdagen vände ledaren 
Mats Ryning lite på begreppen för oss, och fick oss alla att se saker och ting ur ett 
annat perspektiv, med bra exempel och enkla övningar. Dessutom fick vi med oss ett 
antal frågeställningar som är nyttiga att använda som valberedare i sin förening! En 
dag med bra och givande diskussioner i en trivsam miljö på Tallnäs, och god mat! 
Tack alla som deltog! 
Vi har också genomfört två utbildningsdagar om hörsel, den 2 november i Värnamo 
och den 3 november i Eksjö.  
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