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Ordförandekonferensen 2019  
  
”Vad trevligt att det är så många nya ansikten här”, hälsade 
distriktsordförande Monica Ulfhielm de drygt hundra deltagarna i årets 
Ordförandekonferens på Viking Cinderella. 
 
Monica började med att ge ett referat av Förbundets 80-års firande i 
Göteborg, där ett seminarium, Framtiden är här, samlade cirka 300 
deltagare. Hela seminariet finns att ladda ned från nätet. 
I september kommer distriktet och många föreningar att uppmärksamma vårt 
jubileum med olika aktiviteter. 
 
Monica påminde också om att vi under hösten ska lämna svar på förslaget 
om nya stadgar. Vid nästa ordförandekonferens den 27 november ska de 
inkomna kommentarerna och också förslagen till motionerna inför 
kongressen 2020 diskuteras. Kongressen kommer att hållas den 12-14 juni i 
Skogshem på Lidingö. 
 
Projektet Vårdcentralspatrullen sammanställs för närvarande och Ritva Eng 
berättade att drygt 150 intervjuare var engagerade i projektet och att två-
tredjedelar av länets vårdcentraler besöktes. 
Ett seminarium om Vårdcentralspatrullens resultat kommer att hållas den 
10/10 i Landstingshuset, men redan den 1/10 kommer en kortare 
presentation att ske på Seniormässans första dag på stora scenen kl. 9.30. 
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet deltar med monter i mässan som går 
av stapeln 1-3 oktober i Älvsjömässan. 
Vid konferensen fördjupade vi oss i ett viktigt ämne – hur ska vi arbeta för att 
motverka äldres ofrivilliga ensamhet. 
 
Åsa Österberg från förbundet och Studieförbundet Vuxenskolan berättade 
om den handledning för en studiecirkel som tagits fram av 
pensionärsföreningarna i samarbete med studieförbunden. Under 
grupparbetet, lett av Margareta Sutton, framkom flera intressanta förslag till 
hur man kan arbeta vidare i föreningarna. Men alla var eniga om att det 
svåra är att först hitta de eldsjälar som kan leda projekten. 
Vid ordförandekonferensen för ett år sedan diskuterade vi 
verksamhetsplanerna. Nu gällde det att se vad som hade hänt under året. 
Lena Hedqvist ledde grupparbetet där grupperna skulle diskutera hur 
planerna omsätts i verkligheten. Hur hänger planerna ihop med förbundets 
och distriktets planer? Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Vid en 
enkät hade föreningarna frågats om vilka aktiviteter som distriktet skulle 
prioritera. Högt upp kom utbildning av funktionärer, hjälp med 
marknadsföring och information om vad som händer i KPR/SPR.  
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Vid redovisningen framkom att det mellan föreningarna finns många likheter 
men också stora olikheter. En viktig fråga som alla var överens om var att vi 
måste bättre ta hand om de nya medlemmarna under deras första tid. Flera 
goda tips på åtgärder presenterades. Mottot kan vara ”Se de nya 
medlemmarna”.  
En stor skillnad mellan föreningarna som också kom fram var lokalfrågan, 
där det oftast skiljer stort mellan möjligheterna i föreningarna  i city och de i 
kranskommunerna. 
 
Maris Sedlenieks 
Distriktledamot 
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