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Ordföranden har ordet 
Nu är ”vårterminen” slut och vi får alla ett välbehövligt sommarlov. Härligt! 
Själv håller jag till på västkusten nästan hela sommaren. Havet är redan varmt och inbjuder till många 
bad, 22 grader den 26 maj! Hör av er om jag kan hjälpa till med något, både telefon och e-post 
fungerar! 
 
Vårens aktiviteter har avlöpt väl! Distriktet växer sakta, ekonomin är god och det pågår en fantastiskt fin 
verksamhet ute i lokalföreningarna. 
 
Årsstämman i Värnamo den 10 april var välbesökt och vi fattade en rad kloka beslut i full enighet. 
 

Inför valet den 9 september 
Tillsammans med de tre andra pensionärsorganisationerna har vi gjort en granskning av partiernas 
äldrepolitik i regionvalet. Ni har redan fått slutrapporten i tidigare mail. Det visar sig att Liberalerna och 
kanske Centerpartiet har den bästa äldrepolitiken av allianspartierna. Inom ”oppositionen” har alla 
partierna (S, MP och V) en mycket bra äldrepolitik. Jag hoppas ni sprider detta resultat till era 
medlemmar så att de som tycker äldrepolitiken är viktig kan ta hänsyn till detta när man väljer parti i 
regionvalet den 9 september. 
 
Nyligen röstade regionfullmäktige om att utreda hur införandet av äldrevårdsmottagningar skall gå till 
så att alla vårdcentraler utvecklar en äldrevårdsmottagning. Glädjande för oss röstade L, S, MP, V och 
SD ja till äldrevårdsmottagningar. C, KD och M röstade emot. 
 

Ny PR-broschyr 
Nu finns det en ny PR-broschyr på kansliet. Ni kommer att få en rejäl bunt framöver. 
Det är meningen att ni skall be medlemmarna att dela ut till andra pensionärer eller lägga i deras 
brevlåda. Vi har tryckt 5000 exemplar som skall spridas i höst via medlemmarna. Om alla delar ut 2-3 
broschyrer går det bra. 
Tack för att ni hjälper till med detta! Syftet är förstås att få fler medlemmar! Det behövs! 
 

Utse Hälsoombud 
Jättebra om ALLA föreningar utser ett eller två Hälsoombud och registrerar dessa i MiRiaM. Vi 
kommer med stöd av Regionen att satsa mycket på att utbilda föreningarnas Hälsoombud och att sprida 
hälsoinformation till alla medlemmar. Nästa utbildning den 18 september handlar om bra mat för äldre 
och äldres magar. Välkomna att anmäla 1-2 Hälsoombud. 
 
Det är viktigt att ni också utser ombud för PR, Utbildning, KPR, Medlemsregister och Hemsidan och 
att ni registrerar in alla dessa i MiRiaM. Det underlättar för oss att hitta rätt person när vi bjuder in till 
olika utbildningar. Tack för er hjälp! 

 

Nya rutiner för DM 
Vi jobbar aktivt med att förbättra vår hemsida. Kjell Örtlund är ansvarig. Kontakta honom 
(kjell.ortlund@gmail.com) om du har synpunkter eller förbättringsförslag. 
Ett exempel på detta är att resultat från olika DM framöver kommer att redovisas via en särskild flik på 
hemsidan. Det är därför viktigt att ni som arrangerar ett DM snarast meddelar resultaten till Maria på 
kansliet. Det är också viktigt att man i samband med ett DM alltid bestämmer vem som skall arrangera 
nästa års DM och att även detta meddelas till Maria på kansliet. 



 

 
 

Ordförandekonferensen i höst 
blir den 17-18 oktober i Tranås. Särskild inbjudan kommer men boka redan nu in i er kalender! 
 

Samverkan med övriga pensionärsorganisationer 
Jag träffar ordförandena i PRO, SKPF och RPG regelbundet ungefär var annan månad. Alla är mycket 
positiva till att samverka med oss. Vi har många samverkansprojekt på gång. 

– olika aktiviteter inför valet 9 september. Bl.a. en slutdebatt om regionpolitiken under 
ledning av Erik Lindfelt den 27 augusti 15.00-18.00 i Huskvarna Folkets Park. Hjälp till att 
sprida information om detta så att lokalen blir fylld med intresserade pensionärer! 

– ny gemensam PR-broschyr nästa år 

– ny granskning av vårdcentralerna kring kommande årsskifte 

– gemensamt projekt för förbättrad information om äldres hälsa. Vi har haft möte med 
regionen och räknar med ekonomiskt stöd från dem. 

– inrätta en forskningsfond för att stödja vårdforskning inom äldresjukvården. 
 

Jag ser fram emot en rolig höst där vi tillsammans gör nytta för länets pensionärer! 
Kjell 
 

…och kansliet fortsätter… 
 

Datasäkerhet GDPR 
Den nya dataskyddsförordningen började gälla 25 maj, och är en förordning som gäller inom hela EU. 
Det finns mycket att säga om GDPR, jag tar inte allt här, men generellt gäller att alla personuppgifter 
som hanteras inom ramen för MiRiaM ansvarar förbundet för. Information som vi på distrikt och 
föreningar tar in och behandlar utöver detta är vårt eget ansvar. Mer info finns på Intranätet! 
 
Man kommer ganska långt genom att dokumentera instruktioner för hantering av personuppgifter i en 
policy, och i början av hösten kommer jag hålla workshop tillsammans med medlemmar i SPF 
Seniorerna Nässjö för att utarbeta en policy som alla våra föreningar i distriktet kan använda om man 
vill. Det man ska tänka på är att en policy inte är värd någonting OM DEN INTE EFTERLEVS. 
 

Samtyckesblanketter vid fotografering vid olika sammankomster 

Beträffande GDPR och bilder på hemsidorna har förbundet tagit fram förslag på samtyckesblanketter 
som ni kan använda vid fotografering på era möten och andra sammankomster. Redigera gärna i 
dokumenten så att de passar era behov. Dokumenten ligger på intranätet under rubriken ”Styrande 
dokument och handlingsplaner” och ”Integritet – personuppgifter på webben”. 

 

Hemsidan och MiRiaM 
Efter uppdateringar i MiRiaM under våren tycker jag att mycket fungerar bra, men t.ex. 
Seniorenprenumerationerna krånglar på en del håll. Vi jobbar på detta. 
 
Förbundsstyrelsens referensgrupper för medlemsregister och webb har träffats för att påbörja sitt 
arbete. Gruppernas syfte är att göra en utvärdering av brister och möjliga förbättringar i de båda 
systemen och sedan diskutera vilka förändringar som behöver göras. Grupperna kommer nu innan 
sommaren att kontakta föreningar och distrikt för att samla in ett underlag för gruppens fortsatta 
arbete. 
 
Gruppen saknar representant från bl.a. Jönköpingsdistriktet – OM DU känner att det skulle vara 
intressant att vara med i detta arbete – hör av dig! 
 



 

Hemsidan 
Inför valet 2018 har förbundet tagit fram några bilder som vi kan använda på hemsidor /startsidor. 
Bilderna hittar ni i EPiServer och ImageVault och biblioteket ”Publik mapp”. 

 
Beträffande Google Analytics och statistik på hemsidorna 

Efter turer fram och tillbaka gällande gadgeten för statistik på hemsidorna har förbundet äntligen fått 
besked från Softronic att den versionen av ImageVault vi har är för gammal för att Google Analytics 
ska fungera. Vi kan inte bara uppgradera ImageVault. För att uppgradera ImageVault behöver vi även 
uppgradera EPiServer. Vi har nu bett Softronic redogöra för vad en uppgradering av EPiServer innebär 
för oss och våra hemsidor och våra webbredaktörer. 

 

Utbildningar – och andra datum att boka in 
Datum Vad Målgrupp Var 
18 juni DM Golf SPF-golfare Ramkvilla 
16 augusti DM Orientering SPF-orienterare samt PRO Smålandsstenar 
16-17 augusti Förb.mästerskap Golf SPF-golfare Gränna och Tranås 
3 september SV’s inspirationsdagar Studieansv/Cirkelledare Smålandsstenar 
10 september SV’s inspirationsdagar Studieansv/Cirkelledare Jönköping 
17 september SV’s inspirationsdagar Studieansv/Cirkelledare Nässjö 
18 september Folkhälsodag Folkhälso- Jönköping 
  /friskvårdsombud m.fl.  
5-9 september Husvagnsmässa Nya presumtiva medlemmar! Jönköping 
17-30 september DM Bowling SPF-bowlare Eksjö (final 2 oktober) 
17-18 oktober Ordförande-dagar Ordf. samt vice ordf. Tranås 
  i distriktets föreningar 
 
Dessutom planeras ”Ny i styrelsen”, det blir troligen 5 eller 12 september – återkommer om det! 
Titta på distriktets hemsida, där finns mer information om alla distriktsmästerskap och annat. 
 

Kontakt Datasupport 
Sedan ett par år tillbaka har SPF Seniorerna köpt IT-tjänster från företaget Datakompisen. Kongressen 
beslutade då att detta ska vara en permanent service till våra förtroendevalda. 
 

Från och med 1 juni 2018 tar förbundskansliet över uppdraget själva. SPF Seniorerna har varit mycket 
nöjda med Datakompisens tjänster men tror att informationen och samordningen kommer att bli bättre 
om projektledarna och de som ger support sitter på samma ställe. Dessutom kan förbundet minska 
kostnaden för supporten genom att driva den i egen regi. Hela sommaren kommer supporten att ha 
öppet måndag-fredag kl. 9-15. 
 

E-post: info@spfseniorerna.se 
Telefon: 08-692 32 50 

 
Distriktskansliet i Jönköping 
Nu har jag jobbat med SPF Seniorerna drygt 7 månader – och varenda dag är det roligt att gå till jobbet! 
Känner mig fortfarande ”ny på jobbet” ibland, men tycker att jag börjar ha koll på läget för det mesta, 
och kan svara eller ta reda på det ni efterfrågar! 
 
Även jag behöver dock vara ledig, det blir 27 juni – 10 augusti.  
Behöver du akut hjälp med MiRiaM ringer du datasupporten, se här ovanför! 
Annars mailar du till kansli@spf-f.se så tar jag din fråga när jag är tillbaka!  
 
 

Med detta önskar jag er alla en fin sommar! //Maria J 
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