
Motioner till distriktsstämman 2019 

1. Motionen innebär förslag om familjemedlemskap. Motivet är att det skulle kunna 

bidra till en ökad rekrytering av medlemmar. DS erinrade om att frågan behandlats 

vid flera tillfällen, senast på kongressen 2017. Då avslogs motioner med hänvisning 

till den ekonomiska situationen, då f.ö. förbundsavgiften höjdes med 30 kronor. DS 

menade dock att rekryteringsargumentet inte prövats tidigare varför DS föreslog 

bifall till motionen f.v.b. till förbundets stadgegrupp.  

2. Motionen föreslår att distriktet på olika sätt verkar för att hissar byggs i det äldre 

bostadsbeståndet. DS föreslog bifall till motionen.  

3. Motionen föreslår en intensifiering av förbundets arbete med medlemsregistret och 

hemsidan, I motionen framhålls särskilt att föreningarna involveras i det fortsatta 

utvecklingsarbetet. DS föreslog bifall till motionen samt att överlämna den till 

förbundets styrgrupp/IT-grupp. Stämman beslutade även att en respons skall lämnas 

från förbundet till föreningarna senast den 30 september 2019.  

4. Motion om att medlemsavgifterna skall vara inbetalda senast den 31 december året 

innan. DS föreslog bifall till motionen och att överlämna den till förbundets 

stadgegrupp.  

5. Motion ang. hantering av medlemsavgifter vid byte av förening samt möjligheten av 

vara medlem i flera föreningar. DS föreslog att motionen skulle överlämnas till 

förbundets stadgegrupp förbeaktande.  

6. Motion ang. förbundets administrativa kostnader och en konsekvensbeskrivning av 

en 10%-ig resp. 20%-ig nedskärning av kostnaderna. Vidare att fördelningen av 

avgiften till förening, distrikt och förbund framgår av inbetalningsavin för 

medlemsavgiften. DS föreslog avslag på det första yrkandet med hänvisning till 

kongressens beslut 2017 och bifall till förslaget om kostnadsredovisning på fakturan 

ang. medlemsavgiften.   

7. Motion om att förbudet genomför en kartläggning av hur privata 

sjukvårdsförsäkringar fungerar bl.a. när det gäller frågan om 

undanträngningseffekter. DS föreslog avslag på motionen med hänvisning till att 

frågan varit föremål för behandling i riksdagen så sent som 2017. Stämman 

beslutade dock att tillstyrka motionen. 

8. I motionen föreslås alternativ till utskick av de s.k. 65-årsbreven i rekryteringssyfte. 

DS hänvisade till att det under 2019 pågår försök med såväl 65-års- som 67-årsbrev 

och att en utvärdering ska ske under slutet av året. DS föreslog att motionen därmed 

var besvarad. 

9. Motionen avser betydelsen av ”SPF” och där motionären föreslår att förkortning skall 

stå för ”Senior- och Pensionärsförbundet” Eftersom organisationens namn är en 

fråga för förbundet och ytterst kongressen föreslår DS att motionen överlämnas till 

förbundet utan eget ställningstagande. 

10.  Motionen handlar om att distriktet inte ska marknadsföra dyra medlemsresor 

samtidigt som organisationen driver frågan om pensionssystemets utformning. DS 

föreslog avslag på motionen.  
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