
Till samtliga medlemmar, Föreningsordföranden och Föreningarnas e-

postmottagare inom SPF Seniorerna, Stockholmsdistriktet 

Kopia: Distriktsstyrelsen 

Information/beslut från Förbundet och Stockholmsdistriktet med anledning 

av Coronaviruset 

Stockholmsdistriktets styrelse har idag, måndag den 16 mars beslutat: 

 Att ställa in samtliga arrangemang som distriktet ytterst är ansvarig för t.o.m. 

utgången av april månad oberoende av antalet deltagare. Alla som redan har anmält 

sig till olika aktiviteter kommer att bli kontaktad per mejl/telefon av kansliet. 

 Att under vecka 13, 23-27 mars, ta ställning till om distriktsstämman kan genomföras 

som videokonferens i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 Distriktsstyrelsen rekommenderar föreningarna att ställa in sina arrangemang, men 

varje förening måste fatta sitt eget beslut. 

 När det gällerresor följs UDs rekommendationer. I dagsläget rekommenderar UD att 

inte resa utomlands. Det är dock den enskilda researrangören som formellt beslutar. 

Bakgrund 

Förbundet. Lägesrapport Regeringen beslutade i onsdags i förra veckan att stoppa alla 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Våra 

medlemmar tillhör de grupper som riskerar att drabbas extra hårt om de blir sjuka. 

Förbundets bild i fredags var att även om distriktsstämmorna genomförs så kommer det att 

vara få ombud närvarande. Studieförbundet Vuxenskolan kan hjälpa till med digitala möten.  

I dagsläget gör Förbundskansliet den bedömningen att 

 Kongressen genomförs som planerat. Ev nytt beslut kommer att fattas tidigast om en 

månad 

 DO-konferensen 6-7 maj planeras att genomföras. Först om en månad görs en ny 

bedömning.  

 Träff för referensgrupperna för medlemsregister och webb den 22 april kommer i 

dagsläget att genomföras 

 Utbildning tillsammans med SV ställs in, skjuts upp eller genomförs digitalt 

Förbundsstyrelsen och distriktsordförandena hade i fredags (13 mars) en telefonkonferens. 

Följande rekommendationer fastställdes: 

 Följ råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177 och andra 

myndigheter 

 SPF Seniorerna rekommenderar att alla större möten skjuts upp eller ställs in. 

 Lokala möten kan genomföras utifrån bedömningen av smittspridningen i regionen 

samt den oro som medlemmarna känner. 



Sammanfattningsvis uppmanar SPF Seniorernas ledning nu hela organisationen att vara 

restriktiv med alla större möten, även om den inte har 500 deltagare men samlar många 

seniorer, exempelvis olika mässor.  

 

Stockholm den 16 mars 

Monica Ulfhielm 

Distriktsordförande 

 

 

 

 

 


