
 

Ordföranden har ordet 

Kära medlemmar! Äntligen tror jag att våren och försommaren gjort sitt intåg på allvar efter 

en ovanligt kall vår. Ska vi våga ta ut pelargonierna och andra sommarblommor nu utan risk 

för att nattfrosten kan slå till igen? Att jag börjar med att skriva några rader om detta är, som 

säkert många av er noterat, att det finns ett genuint trädgårdsintresse bland våra 

medlemmar. I anslutning till Trädgårdsmässan i våras introducerade SPF Seniorerna en 

sluten facebooksida riktad till medlemmar med intresse för trädgård och växter och 

gensvaret har varit enormt. Anslutningen kan bara betecknas som en succé.  Att etablera 

olika typer av nätverk kring specifika frågor där medlemmar med gemensamma intressen 

kan träffas och utbyta åsikter och erfarenheter tror jag kan vara ytterligare ett sätt att öka 

engagemanget och intresset för vår organisation. Tidigare i år har ytterligare två slutna 

facebookgrupper bildats, en för anhörigvårdare och en för hbtq-personer. Har Du ett genuint 

intresse för en fråga som Du skulle vilja dela och utveckla tillsammans med andra 

medlemmar hör av er till mig.  

Som ni säkert känner till är medlemsutvecklingen inom vår organisation inte särskilt positiv. 

Vi noterar en liten men successiv minskning. Detta gäller för övrigt nästan alla frivilliga och 

ideella organisationer. Därför är jag övertygad om att vi måste pröva nya arbetssätt vid sidan 

av de gamla. I våra verksamhetsplaner för 2019 har på alla nivåer, förbund, distrikt och 

föreningar rekryteringsfrågan inklusive att behålla våra medlemmar högsta prioritet. När 

detta skrivs kan vi notera en minskning netto av antalet medlemmar med 430 eller -0,94%. 

En närmare analys visar att det inte brister i nyrekrytering utan problemet ligger i att behålla 

våra medlemmar. Fram till den 20 maj i år hade sedan årsskiftet nästan 1350 nya 

medlemmar registrerats samtidigt som knappt 1290 medlemmar lämnat oss. De flesta 

genom att begära utträde men också genom att betalning uteblivit.  Därtill kommer att drygt 

500 medlemmar avlidit. Om vi bara skulle lyckas med att behålla hälften av de medlemmar 

som lämnat organisationen skulle medlemsutvecklingen vara positiv. Lika övertygad som jag 

är över att digitala nätverk skulle kunna vara en framgångsfaktor lika övertygad är jag att 

föreningarnas samlade programutbud med ett brett spektrum för att tillgodose olika 

intresseinriktningar är en framgångsfaktor. Det skulle vara intressant att ta del av det Du 

uppskattar mest. Kanske saknar Du också något som skulle göra medlemskapet ännu mer 

attraktivt.  Hör av Dig med Dina synpunkter så vi kan sprida goda idéer till andra föreningar 

och medlemmar.  

Ibland får man höra att det inte har så stor betydelse hur många medlemmar vi är. 

Huvudsaken är att vi trivs och har trevligt tillsammans. Men det stämmer inte. Dels är det en 

ekonomisk fråga. Bidragen från stat, region och kommun baserar sig på antalet medlemmar.  

Dels ökar vår tyngd och vårt anseende som organisation och därmed möjligheten att påverka 

våra politiker om vi är många som står bakom våra krav och önskemål.  



 

 

Har ni en trädgård ut och påta i den eller det kanske räcker med några balkonglådor som ska 

pysslas om. Men passa nu på och njut av den skira försommargrönskan!  

PS. Glöm inte att rösta i EU-valet. Kryssa en senior! 

Monica Ulfhielm, distriktsordförande 

  


