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Hej i mörkret! 
I väntan på tomten kommer här lite information. 
Även 2017 tycks bli ett bra år för SPF Seniorerna men inte för J-Södra. Men SPF 
Seniorerna är ju lite viktigare så vi får glädja oss. Antalet medlemmar ökar och vi har 
en fantastiskt fin verksamhet ute i föreningarna! 
 
Datastrul 
Tyvärr har vi fortfarande en del krångel med medlemsregister och hemsidor. Men det 
börjar så sakta rätta sig till! Jätteviktigt att ni ”städar” i MiRiaM inför årsskiftet. 
 
Januari-februari 2018 kommer vi att ha utbildningar om medlemsregister och 
hemsidor. Ni har redan fått inbjudan. Därefter finns möjlighet att få individuell hjälp 
om det behövs. Allt detta tack vare vår nya konsulent Maria Jacobsson, Kristina Fritz 
och webbmaster Kjell Örtlund. 
 
Läkemedelskortet 
Nu har jag besökt i stort sett alla föreningar och pratat om Läkemedel och äldre. 
Stort tack för alla inbjudningar och för all vänlighet! 
 
Jag har gjort en informationsfolder om läkemedelskortet som man kan dela ut 
tillsammans med läkemedelskortet. Dessa kan använda på marknader, mässor m.m. i 
rekryteringssyfte. Och även delas ut till medlemmar som inte fått det tidigare. Det 
finns gott om foldrar och läkemedelskort på vårt kansli. Hojta till om ni behöver! 
 
Friskvård 
Nyligen har vi introducerat SPF:s friskvårdskort. Jag hoppas era medlemmar är med 
och tävlar mot de andra föreningarna. Syftet är ju att vi skall röra på oss mer och 
därigenom må bättre! Fler kort finns på kansliet, hojta om ni behöver! 
 
Vi har sökt pengar från regionen för att satsa på lite mer påkostade utbildningar av 
hälsoombud/hälsoinformatörer under kommande år. Första utbildningen blir i mars. 
1-2 personer från varje förening är välkomna. Inbjudan kommer inom kort. Men det 
är viktigt att ni redan nu utser 1-2 hälsoombud och lägger in detta i MiRiaM. 
 
Rekryteringstidningen 
Vår fina rekryteringstidning som Evald Larsson förtjänstfullt jobbade fram för två år 
sedan är nästan slut. Det kommer en ny till våren. Denna skall också användas på 
marknader, mässor m.m. i rekryteringssyfte. Ni får besked när den är klar! 
 
När vi pratar om rekrytering är PR synnerligen viktigt – har ni inte utsett PR-ansvarig 
är det hög tid att göra detta, och lägga in i MiRiaM! Nästa PR-konferens är 15 mars – 
mer info om detta kommer! 



Valet 2018 
Tillsammans med de övriga pensionärsföreningarna jobbar vi stenhårt för att påverka 
politikerna att fokusera mer på äldrefrågor i regionen och i kommunerna inför nästa 
val. 
 
Under året har vi träffat många politikergrupper och nu gäller det att följa upp detta 
bra under tiden fram till valet. Vi i LPR kommer via nya politikerbesök att värdera 
hur bra äldrepolitik de olika partierna har. Sedan avser vi att sammanställa detta och 
sprida vår värdering som hjälp till väljarna inför regionvalet. Jag hoppas att ni i 
föreningarna hjälper oss med att sprida informationen till medlemmarna. 
 
Våra medlemmar är nämligen mycket intresserade av vilka förslag olika partier har 
när det gäller äldre. En stor enkätundersökning (2327 svar) om detta genomfördes 
nyligen av SPF Seniorerna. När det gäller kommun- och regionpolitiken anger 64% 
av de svarande att de skulle rösta på ett parti som premierar äldrefrågorna, även om 
det innebär ett byte av parti från det man vanligtvis röstar på. 
 
Viktiga datum 2018 
Utbildningar i MiRiaM och EpiServer i januari-februari. 
Planeringsdag på Herrgården, Ryhov den 8 februari.   
Utbildning av hälsoombud/hälsoinformatörer mitten av mars. 
PR-konferens 15 mars. 
KPR-utbildning i april. 
Vårens ordförandekonferens skjuts till hösten då vi planerar en 2-dagars-konferens. 
Årsstämma i Värnamo den 10 april.  
Utbildningen Ny i styrelsen blir i maj. 
Repris på utbildningarna Det goda ledarskapet och Att leda samtalsgrupper kommer 
under våren. 
 
Inbjudningar till samtliga utbildningar skickas ut så snart tid och lokal är fastslagna. 
 
Jag ber slutligen att få önska er, som orkat läsa ända hit, en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År! 
 
 
 
 
 

Stort tack för 2017! 
Kjell  


