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1. Närvarande:  
 Se deltagarförteckning.  

 
2. Attraktiva föreningar för engagerade Seniorer – Åsa Österberg.  
 Rekrytering 

- Gemenskap är viktigt 
- Sammanhang – känna till sammanhanget 
- Gruppsamtal: 

Varför går man med i en förening? 
 Gemenskap 
 Sammanhang 
 Intressen 
 Utbildning 

- Rekryteringsarbete. 
Jönköpingsdistriktet 2017 1/1: 10220 medlemmar 
Jönköpingsdistriktet 2018 1/1: 10284 medlemmar 
Många lämnar Spf inom 2 år 
 Vi måste förbättra oss här. 
 Info finns på intranätet. 
 Medlem får ej känna sig exkluderad. 
 Problem med lokaler. 
 Vissa personer vill gärna kämpa i pensionärsråden. 
 Viktigt att tänka på för ”behålla/rekrytera”. 

Aktiviteter är viktigt 
Förändrade program – anpassning för yngre 
Låt alla bli sedda – blanda folk på mötena 
Personliga kontakter 
Personliga brev (100 brev gav 20 medl) 
Låga kostnader månadsmöten 
Månadsmöten bör heta månadsträffar 
Engagera fler så att de blir aktiva 
Mun mot mun – djungeltelegrafen 
Alla är rekryterare – inte några utsedda 
Styrelsen måste vara lyhörd 
Koll på medlemmarna 
Vi får inte paxa stolar på månadsträffarna 
Hemsidorna är viktiga – bildarkiven 
Sprida programmen – synas 
Besöka medlemmar som ej kan komma på möten 
Funktionärer bör bjudas in (syn, hörsel, trafik, …) 
Informationsmöte för nya medlemmar 
Registrering av intresse möjligt i Miriam 
Facebook viktigt – öppen grupp i föreningen är nog att föredra 
Brev när någon fyller år 
Direktutskick – kan delas ut (eller post, tex ytterområden) 
Artiklar i små tidningar 
Samåkning till månadsträffar – telefonnummer i inbjudan 
Nya medlemmar – fånga intresse (tex på blankett) – starta aktiviteter 
Tala om för tidningarna att vi pensionärer är deras läsare. 
 



 
 

3. Tillsammans mot ensamheten – Åsa Österberg.  
 Tillsammans mot ensamhet – studiematerial, mm. 

- Ofrivillig ensamhet farligt 
- Friskvårdskortet viktigt 
- Ensamhetsprojektet (Spf, Pro, Skpf) 

 Nytt Studiematerial finns – lanseras 25/3 
Statistik, intervjuer, berättelser, mm 
Handlingsplanering enligt dialogduken 
Modell för uppsökande verksamhet 

 Se ”Hälsa” Spf Seniorernas hemsida 
 Svårt att nå ensamma män 
 Utlandsfödda blir ofta ensamma 
 Ambassadörer uppmuntrar till användande av material för att nå ensamma. 
 Sprid informationsfoldrar 
 Info via hemtjänsten 
 Tre grupper inom distriktet gällande ”ensamhetsprojektet”. 

Studiematerial skapas. 
 

 
 

4. Media och kommunikation – Cjell Fransson och Dag Jonasson.  
 Mediakontakt i ett nötskal. 

- Ensamhetsprojekt i Bankeryd – kommunen stöttar. 
Hämta medlemmar med bil 
Promenader 
Bollturnering 
Personlig kontakt via telefon 
Vårdcentralen ställer upp 
Biståndshandläggare ställer upp 
Sätter lökar o blommor 

- Få media att skriva om oss – Cjell Fransson. 
Kompendium som får journalisterna intresserade 
Intressant innehåll lockar journalisten 
Journalisten tar de viktigaste artiklarna först. 
Personliga relationer viktiga – lär känna journalisterna 
Korta, konkreta notiser kommer lättast in 
JP: Nytt från läsarna 
Viktigt med punkt som lockar (inbjuden person, brännande fråga, etc) 
Nytt från läsarna – korta referat 
Bra artiklar ska innehålla intressant information 
Ni som Skriver: samarbeta med annan förening  
 

  



 
5. Hemsidan o Facebook – Kjell Örtlund.  
 Hemsidan 

- Utbildning startar inom kort 
Tre olika utbildningsorter 
Bara information – ej ”hands on” – start av cirklar – assistans vid behov 

- Assistans från grannförening (om möjligt) vid problem 
Distriktet betalar reskostnad 
Hjälp med de grundläggande uppgifterna på hemsidan 

 Facebook 
- Öppen grupp startad i Reftele 

Distriktets sida ”återaktiveras” – lägg in artiklar 
Föreningarna bör starta egna grupper/sidor 
 
 

 
 
 
Vid tangenterna 
Kjell Örtlund 


