
Ordföranden har ordet  

Kära medlemmar. 

Det känns som om tiden går allt fortare. Ett slitet uttryck men väl så sant.  Det är inte länge 

sedan som vi hade distriktsstämma och som formellt var ett avslut på 2018 års verksamhet. 

Samtidigt har halva verksamhetsåret redan passerat. När jag ser tillbaka på det första 

halvåret noterar jag satsningar som medfört ett ökat engagemang bland våra medlemmar på 

föreningsnivå. Jag tänker i första hand på arbetet inom ramen för vårdcentralpatrullen. 

Många har spontant uttalat sin tillfredsställelse med ett uppdrag som känns riktigt 

meningsfullt. Dessutom har arbetet lett till ett ökat samarbete på lokal nivå mellan de olika 

seniororganisationerna och som kommer att underlätta det fortsatta samarbetet. En annan 

fråga som kommit upp på agendan under våren är ensamhetsprojektet och som också är ett 

samverkansprojekt mellan de olika seniororganisationerna. Ensamheten bland våra äldre har 

uppmärksammats i allt större utsträckning från samhället sida, inte minst när det gäller den 

ofrivilliga ensamhetens påverkan på vår hälsa. Här hoppas jag att arbetet kommer igång på 

allvar efter sommaren med allt från studiecirklar till olika projekt i samverkan med kommun 

och övriga civilsamhället.  

Dock är jag besviken och orolig över att vi inte lyckats vända den negativa trenden när det 

gäller medlemsutvecklingen. Ett uttalat prioriterat område för 2019 är att behålla våra 

medlemmar. Faktum är dock att vi tappar flera medlemmar än vi rekryterar exkl. avlidna, 

samtidigt som nyrekryteringen är tillfredsställande. Den här frågan måste vi alla ta på största 

allvar. På sikt är det en överlevnadsfråga.  

När vi kommer tillbaka efter sommaruppehållet är det inte bara dags för höstens olika 

aktiviteter utan också planeringen inför 2020. Att SPF Seniorerna firar 80år uppmärksammas 

både på lokal, distrikts- och förbundsnivå. Förbundets firande äger rum i Göteborg, där 

verksamheten startade och distriktet uppmärksammar jubileet den 26 september. 

Förberedelser inför Kongressen 2020 är en annan viktig fråga. Kongressen äger rum på 

Lidingö och Stockholmsdistriktet är värd. En annan fråga inför kongressen är distriktets 

nomineringar till Förbundsstyrelsen inför kommande mandatperioden. Förslag från våra 

föreningar pågår just nu. Två stora förslag som ska behandlas under kongressen kommer att 

remitteras till distrikt och föreningar under sommaren och hösten. Förslag till ett 

boendepolitiskt program kommer att sändas ut vilken dag som helst med en remisstid till 

mitten av september. Förslaget till nya stadgar kommer att skickas ut den 9 september med 

remisstid fram till i december. Dessutom skall alla motioner från föreningar och distrikt vara 

förbundet tillhanda senast den 12 december och till distriktet den 15 november. Med andra 

ord kommer hösten att bli intensiv.  

Slutligen vill jag påminna er om The Real Groups julkonsert, med bl.a. två föreställningar den 

22 december, då SPF Seniorernas medlemmar får 40 % på ordinarie biljettpris. Skynda er att 

boka! Biljettförsäljningen pågår redan. Med dessa rader vill jag tacka er alla för ”första 

halvlek” och önska er en trevlig Midsommar samt en skön och avkopplande sommar.  
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