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3 månader som distriktsordförande och 
nya bestående intryck från det arbete 
som utförs i distrikt och våra föreningar 
har jag mycket att bearbeta tillika våra 2 
övriga nya ledamöter Marianne Avelin 
och Birgitta Sundström. 
 
Jag vill också passa på att gratulera Stor 
Tärna att dom fyllt 40 År, tyvärr kunde 
jag ej personligen delta.  
 
Tyvärr måste jag meddela att Dino 
Massaro blivit tvungen att avgå i 
styrelsen p.g.a. familjeskäl, vi kommer att 
sakna honom. Valberedningen är 
informerad och kommer att vidta 
lämpliga åtgärder enligt Inga-Lill Holm för 
att skapa backup. 
 
Det har varit en kongress för SPF 
Seniorerna i Gävle 13-15 juni och vi har 
fått en ny förbundsordförande i Eva 
Eriksson. Hon gav ett gott intryck samt 
har en gedigen bakgrund, så jag önskar 
henne lycka till i sitt ansvarsfulla arbete. 
Det blev dessutom 6 stycken nya 
ledamöter i styrelsen.  
 
Föregående förbundsordförande 
Christina Rogestam avtackades för ett 
gediget arbete som fått SPF Seniorerna 
att synas i press och deltagit i debatter i 
TV på ett förnämligt sätt. 
 
Det var många motioner att ta ställning 
till – 99 stycken. Det hade ordnats med 
dialog forum för de olika grupper som 
fanns, vilket var mycket givande för 
ställningstagande vid voteringar av 
respektive motioner.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Det som vi mest behöver bevaka är att 
förbundsavgiften ökar med 30 kronor 
från och med 2019. 
Det kommer också att göras en ordentlig 
översyn av våra stadgar till nästa 
kongress 2020.  
 
Nästa kongress kommer att bli i 
Stockholm 2020. 
 
För övrigt pågår ett intensivt 
sammanarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan om ett projekt, För att 
befrämja äldres psykiska hälsa. 
 
Projekt ”teknik fallförebyggande träning” 
tillsammans med en forskningsgrupp på 
MDH. 
 
Leena Eklund deltar i en referensgrupp 
”Riktlinjer samverkan vid utskrivning från  
sjukhus för trygg hemgång” med region 
Västmanland. 
 
Vi arbetar också med höstens 
utbildningar, vi återkommer efter 
sommaren med dessa. 
 
Med denna information i miniformat 
önskar jag eder alla om en härlig 
sommar 
 
 
Sven-Olof Carlsson 
Distriktsordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


