
 25 (41)  STÄMMOHANDLINGAR    

 2017-03-31 
 

 
 

Plan för verksamheten 2017 för SPF Seniorerna Västmanland  
som bygger på tidigare års verksamheter. 

SPF  SENIORERNA: s Mål och Riktlinjer 2015 - 2017. 
Huvudmål: Vid kongressen 2014 i Jönköping fastställdes att SPF Seniorernas mål som ska vara vägledande 

för SPF Seniorerna Västmanland: 

- Vi - anda och identitet 

- Rekrytera och behålla 

- Påverkan och inflytande 

- Synas och höras 

Vi ska lyfta det ideella ledarskapet, ta fram enkla verktyg för hur man leder ett distrikt eller en förening i SPF 

Seniorernas anda i den inre och yttre verksamheten. 

 

 INFLYTANDE, VALFRIHET, LIVSKVALITET 

 

Inre verksamhet 

 

Vi ska inspirera, informera och utbilda medlemmar, som kan verka som funktionärer i distriktets föreningar.  

Detta bidrar till välbefinnande och höjd kompetens och kvalitet. 

Vi ska utveckla medlemsvården så den blir en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Vi ska utveckla de sociala aktiviteterna av olika slag allt ifrån studiecirklar, folkhälsofrågor till boule och resor. 

Vi ska fortsätta med det lokala förnyelsearbetet bl.a. genom att utbilda våra medlemsrekryterare inom föreningarna. 

Vi ska utbilda våra medlemmar så att vi minskar/eliminerar trafik- och fallolyckor. 

Vi ska verka för att höja IT- kompetensen bl.a. genom utbildning med hjälp av våra datorer för att kunna  

utnyttja IT som gemensam och sammanhållande faktor. 

Vi ska vara aktiva genom flera besök i föreningarna. 

Vi ska uppmuntra föreningsarbetet. 

Vi ska stödja samarbeten och samverkan mellan SPF Seniorernas föreningar främst inom de fyra ”kretsarna”. 

  

 Yttre verksamhet  

  

Vi, i SPF SENIORERNA ska tillsammans med andra pensionärsorganisationer vara en kraftfull röst 

 i debatten om pensionärers villkor. 

Vi ska i vårt län på alla sätt bekämpa ålderism inom alla områden inte minst “Läkemedelsbehandling-Äldre” 

samt “Bedrägerier mot äldre” med bl a materialet ”Försök inte lura mig”. 

Vi ska fortsätta vår samverkan med andra pensionärsorganisationer för att vård och omsorg av äldre ska 

 ske med värme, professionalitet och respekt samt bevaka äldres rättigheter i samhället bl.a. vad gäller  

 pensioner, skatter och boende. 

Vi ska verka för lagstiftning om pensionärsråd i alla kommuner och landsting. 

Vi ska ha kompetenta och drivna ledamöter i pensionärsråden som är aktiva och genom sitt inflytande gör 

skillnad för oss äldre. 

 Vi ska ta för oss i debatten och vara en stark opinionsbildare som seniorernas röst i samhället. 

 

SPF Seniorerna Västmanland vill erbjuda en samlingsplats med trivsel, god gemenskap och intressanta  

 möten som ökar livskvaliteten och ger socialt umgänge istället för ensamhet samt vidga vyerna med  

 studiecirklar, resor, kultur och andra upplevelser samt öppna så att fler seniorer känner sig välkomna. 

 På så vis kan vi främja medlemsökningen och stödja nybildning och delning av föreningar. 

 
Styrelsens förslag till verksamhatsplan 2017 fastställdes på styrelsemötet 2017-02-13 för att läggas fram som förslag på  

SPF Seniorerna Västmanlands distriktsstämma 2017-03-31 

 




