
        

Till föreningarna i SPF Seniorerna Norrbotten   2020-04-26 

Det har väl inte undgått någon att vi har ett extraordinärt läge just nu med en pandemi 
som medför stora konsekvenser för hela samhället och även för föreningslivet. De flesta av 
er har säkert redan vidtagit alla de åtgärder som är möjliga och rimliga för era 
verksamheter åtminstone för resten av vårterminen. Men vi vill alla också planera framåt 
för det kommer ju en tid efter den här perioden! 

Så här kommer en uppdatering från oss i distriktsstyrelsen om om hur det ser ut med 
verksamhet, utbildning och annat. 

När det gäller kurser/utbildningar som ställts in så är planen att det mesta återkommer till 
hösten under perioden september - november och då i blockform: vi ska alltså försöka att 
lägga ihop flera utbildningar på samma dag(men i olika lokaler) så att föreningarna kan 
skicka flera funktionärer samtidigt. Färre resor bör spara pengar och dessutom bör nyttan 
bli större för föreningen då man i styrelsen kan prata ihop sig och delge varandra sina 
kunskaper.  

De förslag som vi hittills beslutat om innehåller dels ett friskvårdsblock med varierat 
innehåll och utbildningar för nya styrelseledamöter och ett KPR-forum. Vi ska även försöka 
att kombinera ihop detta med de IT-kurser som behövs. Så snart vi ser att det är möjligt att 
återuppta kursverksamheten så kommer vi att meddela datum!
Alla utbildningar blir endagskurser.

Distriktsstämman planerar vi till 30 september 2020 i Regionhuset, Luleå. Om den 
planeringen håller och vi gamlingar har släppts ut i samhället igen så kommer inbjudan i god 
tid till er och till era utsedda ombud. (Det finns naturligtvis möjlighet att hålla stämma digitalt 
och då får vi förbereda oss för det).
FO-konferensen (föreningsordförande) planerar vi till 28 eller 29 oktober 2020.

Vårt eget kansli i Luleå är bemannat som vanligt av Christine Wallström.

Förbundskongressen genomförs digitalt 12 juni 2020. Den blir inte komplett utan 
koncentreras till de punkter som inte kan skjutas fram, t ex  val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen, verksamhetsberättelse och årsredovisning samt
ansvarsfrihet. Under hösten kommer en fysisk kongress att genomföras där övriga ärenden
kommer att behandlas. 
De kongressombud som tidigare utsetts från distriktsstyrelsen står kvar.

Förbundskansliet i Stockholm har fått ändra sin verksamhet på så sätt att många jobbar 
hemifrån och viss personal har korttidspermitterats. Det kan medföra längre svars- och 
handläggningstider.
Vårens DO-konferens (distriktsordförande) är också inställd.

På grund av det osäkra läget kring alla mötesrestriktioner har styrelsen beslutat av avstå från 
deltagande på Noliamässan i Piteå under sommaren. När det gäller Seniormässan som 
hölls i Luleå första gången förra året så ligger den betydligt senare på året, i november. Vi 
avvaktar beslut om den och hoppas att den kan bli av och då är vi intresserade.



Vi förstår att inskränkningen av verksamheten och de uteblivna aktiviteterna kan få stora 
konsekvenser för föreningarna och medlemmarna. Förutom minskade intäkter från
evenemang av olika slag kan ju även ”osynligheten” leda till att man tappar medlemmar och 
därmed medlemsintäkter. Det kan vara svårt att värva nya medlemmar och samtidigt inte 
kunna visa på intressant verksamhet. 

Vi uppmanar därför föreningarna att försöka vara synliga via hemsida, Facebook o annat när 
vi inte kan gå ut på stan och visa upp oss! Samt att försöka på alla sätt att ha kontakt med 
medlemmar, särskilt de som man vet är ensamma. Mycket socialt kontaktarbete kan ju 
genomföras om än inte i fysisk form just nu! Håll också koll på distriktets och förbundets 
hemsidor, där finns en hel del information och matnyttiga tips om vad man kan göra. Inte 
minst Peter Sikströms underfundiga frågesportsfilmer :-). 

Håll i, håll ut, håll om (fast bara de närmaste)!

Vänliga hälsningar
SPF Seniorerna Norrbottens distriktsstyrelse / Maine Carlsson


