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 Kerstin Erlandsson hälsade deltagarna välkomna till dagens 

ordförandekonferens i Värmlandsdistriktet och presenterade dagens 

program. Hon presenterade samtidigt distriktskansliets personal som till 

2/3 är ny och som också fanns på plats. 

Som en positiv nyhet informerades om att distriktsstyrelsen beslutat att 

dela ut ett aktivitetsbidrag till de föreningar som i dessa Coronatider 

genomför en bra, nyttig, kul och värdefull aktivitet under det närmaste 

halvåret. Aktiviteter som bidrar till medlemsrekrytering kommer att 

prioriteras. Närmare anvisningar av projektet kommer att redovisas inom 

kort.   

Torsten Born från PRO redovisade hur vi ska och kan genomföra 

aktiviteter med hänsyn till Covid-19 och hur viktigt det är att vi verkligen 

genomför aktiviteter och inte stänger ner. Han nämnde bl.a. hur Viking 

Line genomfört Coronasäkra resor. Vi fick också veta att PRO bytt ut sitt 

misslyckade och kritiserade administrativa datasystemet, d.v.s. samma 

system som SPF fortfarande brottas med, och föreslog ett nära 

samarbete med oss i detta ärende och att även vi går över till det nya 

systemet. Vi diskuterade också hur vi når medlemmar som inte har mejl. 

Härvid nämnde Even Mathisen att SMS-programmet Cellsynt kan vara 

ett bra alternativ då de flesta numera i alla fall har en mobiltelefon och 

Rolf tipsade om ett motsvarande program vid namn Supertext. 

Rolf Lundberg informerade om förbundskongressen del 2 som planeras 

till efter årsskiftet och pågående aktiviteter och oklarheter med vad som 

händer kring stadgeärendet och det kritiserade stadgeförslaget. Han 

redogjorde för samarbetet med skånedistriktet samt andra distrikt och 

föreningar i detta ärende och nämnde att stadgegruppen återuppstått 

trots vad som beslutats på kongressen men i enlighet mad vad vi yrkat. 



Vi har också begärt att få ta del av alla remissyttranden som inkommit 

men ännu inte fått något svar på detta. Av de femton punkter vi är mest 

kritiska till nämndes: 

• att lokal uppbörd föreslås förvinna,  

• hur valbarhet ska regleras,  

• att tiden för styrelseledamot föreslås begränsas till 8 år,  

• att förening inte ska kunna anta ändring i egna stadgar gentemot 

normalförslaget,  

• bristande redovisning av styrelseprotokollen 

• att mandatperiodens längd föreslås till fyra år för 

förbundsstyrelsen,  

Frågan är nu hur vi går vidare, men vi var helt eniga om att vi ska gå 

vidare och uppdrog till Rolf att jobba vidare i detta ärende tillsammans 

med sina samarbetspartner och kontakter. Rolf förde också fram tanken 

på att utveckla ett mer framåtsyftande samarbete med våra närstående 

distrikt för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter för att vi alla på så 

sätt skulle få hjälp att förbättra våra verksamheter.  

Bo Dalmo från Studieförbundet Vuxenskolan redogjorde för hur man 

genomför Coronasäkra projekt. Han talade främst om hur man startar 

upp digitala studiecirklar och hur föreningarna kan få hjälp med att 

arrangera digitala möten. 

Övrigt som informerades om under dagen var: 

• Smart senior med Seniorrabatter & Pensionärsrabatter 

• Kerstins medverkan i regeringsuppdraget Kompetensförsörjning i 

vård och omsorg om äldre 

• Projektet Innan allt försvinner 

• Projektet Tillsammans mot ensamhet 

• Att vi kan söka medel från Regionen för angelägna projekt  

• Att vi ska vara observanta på falska mejl om banköverföringar 

som återigen figurerar på internet  

En av huvudpunkterna under denna ordförandekonferens var att 

diskutera och tipsa varandra om säkra aktiviteter under den rådande 

pandemin som tyvärr ser ut att bli mycket långvarig. Det redovisades en 

sammanställning från distriktets föreningar om vad som görs och 

planeras att göras. Därefter genomfördes ett grupparbete på detta tema 

och dagen avslutades med redovisning av grupparbetet som kansliet ska 



sammanställa och distribuera till distriktets samtliga föreningar. 

Honnörsordet för denna konferens får bli Eva Erikssons rubrik i 

Senioren.  

VI STÄLLER INTE IN VI STÄLLER OM! 

Noterat av  

Anders Johansson, Kommunikationsansvarig SPF Värmland 

 

 

 

 

 

 


