
                                                                                                              

Ordförandes rader 2. 

Kära medlemmar nu har det snart gått sex månader sedan ni hade vänligheten 

att välja mig till distriktsordförande i SPF. 

Det har verkligen varit ett innehållsrikt halvår. Redan i slutet av mars blev jag 

inbjuden till PRO årsmöte. Alltid intressant att följa deras arbete och god mat 

serverades också. 

I början av april hade vi vårt konstituerande möte där vi fördelade vissa 

styrelseposter. Jag tycker att det blev riktigt bra. 

Nästa inbjudan jag fick var SPF Solsta som firade 30 års jubileum på restaurang 

Muris. Det blev en rasande trevlig fest. 

I mitten av april var det dags för resa med Birka till Mariehamn. Det är alltid 

viktigt att träffa medlemmar från en mängd föreningar och höra deras 

synpunkter på olika saker. 

I maj var det dags för distriktsordförande konferens i Stockholm . Många 

diskussioner rörde sig naturligtvis kring sorgebarnet EPI server och Miriam. 

Christina Rogestam redovisade alla möten hon hade haft med 

riksdagsledamöter och delegater ur regeringen. Det var imponerande. Nu 

väntar vi bara på ett resultat. 

Den första juni var det dags för invigning av DM i golf i Kristinehamn. Mycket 

lyckat arrangemang. Bilder och mer utförlig text kan ni se på vår Facebooksida. 

Adress: SPF seniorerna värmlandsdistriktet. 

I mitten av juni hade SPF, PRO, SKPF och RPG anordnat en brottsofferdag. 

Synnerligen kompetenta föreläsare deltog på denna viktiga dag. 

… fortsätt>>> 



I slutet av juni ägde DM i boule rum i Filipstad. Fint arrangemang och tur med 

vädret var det också. Även detta arrangemang hittar du på Facebooksidan: SPF 

Seniorerna värmlandsdistriktet 

Under sommaren har ett antal möten ägt rum avseende vårt största 

arrangemang detta år nämligen riksmästerskapet i golf. 

Den 24–25 aug ägde tävlingen rum på Karlstads och Hammarö golfbanor. 

Den blev en riktig succé. Tävlingsledare var Lena Lidén. Stort TACK till alla i 

ledningen för detta stora arrangemang. 

Den 13 sept genomfördes KICK OFF dagen i Ransäter. Det blev ett mycket 

trivsamt arrangemang. Se mer text och bild på Facebooksidan: SPF seniorerna 

värmlandsdistriktet. 

Jag har också haft nöjet att besöka SPF föreningarna i: Arvika, Årjäng samt 

Charlottenberg och har naturligtvis talat om förebyggande av fallskador.           

Vi är ju rädda om våra medlemmar. 

I oktober blir det nästa distriktsordförandekonferens, återkommer med senaste 

nytt efter den. 

Kerstin Erlandsson 

Distriktsordförande SPF-Värmland 


