
Ordföranden har ordet 

Kära vänner, nya som gamla! Nu har alla föreningar haft sina årsmöten och därmed har ett 

nytt verksamhetsår tagit sin början. Det innebär att ett antal nya föreningsordföranden och i 

övrigt nya styrelseledamöter valts in och har ansvar för det år som vi nu har framför oss. Vår 

ambition är att ni genom information och utbildning från oss skall känna er såväl välkomna 

som att vi är ett stöd för er verksamhet. Ni vet säkert det redan nu att flertalet är 

medlemmar för den sociala gemenskapen och för att kunna ta del av de olika aktiviteter som 

föreningarna erbjuder. Men väl så viktigt är faktiskt det påverkansarbete som vi genom de 

kommunala pensionärsråden kan bedriva. Det mesta när vi behöver samhällets stöd beslutas 

faktiskt på kommunal nivå. Därför räcker det inte med att ha ett par ledamöter i kommunens 

pensionärsråd. Bilda en referensgrupp för att bredda engagemanget där ni kan diskutera 

kommunala angelägenheter. Jag tror att inte minst yngre medlemmar kan engageras i dessa 

frågor.  

Inför det verksamhetsår som vi nu har framför oss kan jag urskilja två prioriterade frågor. 

Det ena avser arbetet med att behålla våra medlemmar. Vi är ganska bra på att rekrytera 

nya medlemmar, men alltför många väljer att lämna oss redan efter ett par år, vilket innebär 

att vi inte motsvarar medlemmarnas förväntningar. Här kan bara den enskilda föreningen 

fundera över vilka åtgärder som krävs. Den andra prioriterade frågan är arbetet inför 

kongressen i Stockholm 2020. Dels kommer ett antal frågor att remitteras till föreningar 

under hösten, inte minst förslaget till nya stadgar. Sedan måste vi vara medvetna om att 

motioner till kongressen skall vara inlämnade till förbundet senast sex månader före 

kongressen.  Det innebär att om föreningarna vill ha en bredare förankring för sina motioner 

är det någon form av höstmöte som krävs.  

I år firar SPF Seniorerna också 80 år. Det kommer från förbundets sida att uppmärksammas i 

september i Göteborg, där organisationen en gång bildades. Men det förväntasocks att de 

80 åren skall uppmärksammas i alla våra föreningar, Förbundet kommer att ta fram material 

som föreningarna kan använda. 

I det senaste numret av tidningen Senioren finns ett antal intressanta artiklar om att som 

senior känna sig behövd och vara efterfrågad. Det handlar alltså inte bara om att behöva 

arbeta för att få en anständig pension utan att också vilja och kunna utnyttja seniorernas 

erfarenhet genom att exempelvis kunna fungera som handledare till yngre kollegor och att 

också vara de som kan rädda välfärden som skola och hälso- och sjukvård där bristen på 

arbetskraft redan nu är ett stort problem.  

Vi ser med spänning fram emot den 10 april då regeringen lägger fram sin vårproposition. 

Inte minst för att se hur januariöverenskommelsen kommer att följas upp. 

Monica Ulfhielm 

 

 


