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Under verksamhetsåret 2014 hette vi fortfarande SPF Sveriges Pensionärsförbund. Men eftersom denna skrift produceras efter  
namn- och profilbytet väljer vi genomgående att använda det nya namnet SPF Seniorerna och den nya grafiska profilen.
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2014 kallades för ett supervalår, med val till såväl 
kommun, landsting och riksdag som till Europa-
parlamentet. Det blev ett omvälvande år för Sverige, 
men också ett omvälvande år för oss som Sveriges 
näst största pensionärsorganisation.

2014 blev ett år där vi lade stort fokus på 
förbundets påverkansfrågor, inte bara i anslutning 
till valen, utan också naturligtvis på vår egen 
kongress som gick av stapeln i juni i Jönköping.  
En kongress som gav mig förtroendet att ta över 
ordförandeklubban och som även valde ett nytt 
arbetsutskott och flera nya ledamöter till förbunds-
styrelsen. På kongressen togs också flera avgörande 
beslut i några för oss oerhört viktiga framtidsfrågor. 
Det landade till slut i en kompromiss, men resulterade 
i nya stadgar inklusive nytt förbundsnamn, central 
uppbörd för de föreningar som så önskar och något 
lättade kriterier för medlemskap. Vid årsskiftet 
lanserades så förbundets nya logotyp och grafiska 
profil. Nu är det SPF Seniorerna som fortsatt 
arbetar för att vara seniorernas röst i samhället.

Valrörelsearbetet inleddes med att förbundsstyrelsen 
arbetade fram vårt valmanifest som sedan låg till 
grund för hela förbundets gemensamma valarbete. 
Ett valarbete som också till stor del baserades på att 
vi ställt frågan till våra medlemmar om vilka frågor 
som de tyckte var viktigast för förbundet att driva 
gentemot politikerna. En valturné genomfördes 

runt om i landet och navet i förbundets valkampanj 
var Pensionärsskattekalkylatorn som tydligt visualiserar 
skillnaderna i skatt för pensionärer och löntagare. 
Under valrörelsen träffade förbundet flera av de 
viktigaste politikerna för att lyfta pensionärernas 
tyngsta frågor, både på egen hand och tillsammans 
med de fyra andra pensionärsorganisationerna. 

Nu när vi blickar framåt vill jag återkoppla till det 
tal jag höll på kongressen som alldeles nytillträdd 
förbundsordförande och trycka på vikten av ett 
lyckat samspel mellan föreningar, distrikt och 
förbund. Ett otroligt viktigt jobb görs av er ute  
i våra distrikt och föreningar och nu gäller att vi alla 
kan dra åt samma håll och komplettera varandra. 
Då har vi chansen att vara med och skapa gemenskap, 
där alla har en plats och där alla behövs. Det behövs 
nämligen i vårt land, inte minst i dessa dagar!

Ett stort tack vill jag också rikta till er alla  
– medlemmar, distrikt och föreningar – för era 
insatser. Tack förbundsstyrelsen för ert förtjänstfulla 
arbete och stort tack till all personal och sakkunniga 
för era fina arbetsinsatser under året.

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF Seniorerna

Förbundsordföranden 
har ordet
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nya tider
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Det känns mer angeläget än på många år att försöka 
blicka framåt för att stå beredd när framtiden når oss. 
Vi vet att vi blir allt fler äldre, vi är friskare och  
åldras inte så fort som förr och dessutom är vi 
mycket erfarna. De stora årskullarna efter kriget 
skapar givetvis ett tryck på vård och omsorg och 
boende som vi inte har haft tidigare. Det går i linje 
med de frågor som SPF Seniorerna prioritererar vid 
sidan av pensioner och skatter. Fortsatt är det också 
viktigt att motarbeta ålderism och all typ av 
diskriminering av äldre. Flera av dessa frågor sker 
lokalt och det är där de avgörande besluten tas, 
därav förbundets stora satsning på KPR- och 
LPR-ledamöter.

Ny teknik – nya möjligheter

Framtiden kommer allt snabbare emot oss. Med den 
kommer en teknikutveckling som i vissa fall kan 
upplevas skrämmande, men som samtidigt kommer 
att gynna oss, på äldre dar. Mer anpassad teknik 
kommer som ett verktyg i vården och omsorgen.  
Vi har nog bara sett början av denna utveckling,  
det kommer mera.

IT innebär en kunskapsexplosion. ”Alla vet allt 
överallt och på en gång”. För tio år sedan fanns inga 
smarta telefoner eller surfplattor. Idag är dessa vanliga 
IT-hjälpmedel som många använder sig av. Vid sidan 
av de etablerade mediekanalerna har facebook blivit 
den kanal bland de sociala medierna som allt fler 
äldre använder sig av. SPF Seniorerna är en aktiv 

aktör på facebook. Just nu är den stora gruppen  
som finns på facebook 55+. Men vad kommer efter 
Facebook? Det tål att funderas på.

Ser vi till vår egen värld inom SPF Seniorerna, 
sker förändringar och anpassningar kontinuerligt  
i verk samheten, oavsett om vi agerar på förenings-
planet, på distriktet eller i det centrala arbetet.

Tillsammans har vi redan tagit några framtids - 
steg som kommer att påverka oss och underlätta 
vårt arbete. Vi har ett nytt förbundsnamn med  
ny logotype för att stärka vårt varumärke och 
”vi-känslan”.

Ett nytt medlemsregistersystem utvecklas under 
2015 som ska underlätta arbetet med att rekrytera, 
sköta medlemsvården, administrera kurser/resor/
event och hantera central uppbörd med mera. Ett nytt 
publiceringsverktyg och en ny webbplattform för 

I Mål och riktlinjer 2015–2017 som antogs av  
kongressen i Jönköping fanns följande uttryck  
med; Sätt framtiden på dagordningen!

In i framtiden
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det finns inget så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt  
att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa 
en ny tingens ordning.

den som förändrar får nämligen som motståndare alla  
dem, som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma 
försvarare i dem som kan tänkas fungera i det nya.

niccolo Machiavelli 1469

”

våra hemsidor för förening, distrikt och centralt ska 
också utvecklas under 2015.

Vi lägger nu stort fokus på att både fortsätta 
rekrytera nya medlemmar, men också att behålla 
medlemmar och i det arbeta för ett attraktivt  
programutbud som stimulerar fler att vara aktiva  
i föreningsvereksamheten. Med all säkerhet kommer 
organisationsfrågorna, och hur vi rekryterar 

personer till olika funktionärsuppdrag, att bli allt 
viktigare. Morgondagens seniorer är inte lika vana vid 
eller lika benägna till att ta på sig ideella uppdrag.  
Dagens organisationsstruktur kommer med all 
säkerhet att se annorlunda ut om några år. 

Vi möter framtiden i varje ny sekund som vi  
får uppleva och förändringens tid är vardag om  
vi ska hänga med.
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Landet runt

Under hösten 2014 påbörjade förbundsstyrelsen  
en landet-runt-resa med Luleå som första anhalt. 
Innan årsskiftet genomfördes arton distriktsbesök 
och resterande besök ägde rum i början av 2015. 

Syftet med rundresorna har varit att få till stånd 
ett än bättre samarbete mellan förbund och distrikt 
genom att lära känna varandra, öka förståelsen för 
varandras roller, få kunskap om vilka frågor som är 
viktiga och att identifiera behov av stöd.

Två ledamöter från förbundsstyrelsen och två från 
personalen på förbundskansliet har rest ut i landet 
och träffat respektive distriktsstyrelse. Det har 
inneburit möten med 15–30 personer varje gång, 
totalt drygt 400 distriktsledamöter.

 Efter en kort genomgång och diskussion av de 
viktigaste besluten från kongressen 2014 har resten 
av dagsprogrammet utgått från Mål och riktlinjer 
2015–2017. Utifrån rubrikerna Vi-anda och identitet, 
Rekrytera och behålla, Påverkan och inflytande, Synas 
och höras har sedan en spännande och givande 
dialog förts. Det konstaterades att: ska SPF 
Seniorerna bli framgångsrika måste vi se hela 
organisationen som lika viktig oavsett om vi lägger 
vår tid på förenings- distrikts- eller central nivå.

Intressanta diskussioner ägde rum när statistik 
presenterades om orsakerna till varför så många 
slutar efter kort tid som medlem. Att jobba med 
utveckling av aktiviteter och att bättre vårda 
framförallt de nya medlemmarna var en viktig 
kunskap att ta med i det fortsatta arbetet.

Förbundet visade nytt material där bland annat 
ett nytt häfte för påverkansarbete riktat till 
ledamöterna i de kommunala pensionärsråden och 
landstingens pensionärsråd ingick. Här redovisades 
också från det framgångsrika mediearbetet som 
skett de senaste 18 månaderna med bland annat ett 
stort antal debattartiklar i de rikstäckande dags-
tidningarna. Det centrala arbetet är mer strategiskt 
än tidigare och utgår mer från att agera än reagera. 

Flera distrikt kunde redovisa att de redan i sin 
verksamhetsplanering utgått från Mål och riktlinjer 
och de olika rubrikområdena, vilket var mycket 
positivt. Många intressanta initiativ har skett i flera 
distrikt med politikeruppvaktningar, kommunbesök, 
debattartiklar, temadagar, utbildningar för KPR och 
LPR-ledamöter, egna idébanker med mera.

Allt eftersom resan fortgick fördes ny kunskap  
och nya aktiviteter in i debatten så innehållet i de 
olika mötena utvecklades med tiden, till exempel 
extra val eller inte, fastställda stadgar och ny logotyp 
med mera.

Sammantaget har landet-runt-resan klart levt  
upp till sitt syfte. Flera distriktsledare uttryckte  
att detta mötessätt borde vara en återkommande  
del av det fortsatta arbetet för att bygga ett starkare 
SPF Seniorerna.

Val 2014

Inför valet

Inför supervalåret 2014 – med val till EU, riksdag, 
landsting och kommuner – bestämde förbundet 
tidigt att satsa mycket resurser på att arbeta aktivt 
med medlemmarnas intressefrågor i valrörelsen. 

Då 26 procent av valmanskåren utgjordes av 
pensionärer var det självklart för SPF Seniorerna att 
påverkansfrågorna skulle vara i fokus för förbundet 
under 2014 med ambitionen att ta plats och synas  
i valrörelsen.

Redan under hösten 2013 utsåg förbundet en 
valgrupp som beslöt att lägga mycket vikt på 
medlemmarnas åsikter. Starten på valrörelsearbetet 
var en enkätundersökning i förbundets Seniorpanel 
bestående av 7 500 medlemmar. Genom enkäten 
fick medlemmarna ta ställning till ett antal frågor 
och påståenden, med syftet att ringa in de seniora 
intressefrågorna. Resultatet sammanfattades i en 
rapport Så tycker Sveriges seniorer och detta fick 
sedan ligga till grund för SPF Seniorernas val-
manifest i tio punkter som valgruppen arbetade 
fram strax före årsskiftet. Det bestämdes också att  
de viktigaste valfrågorna för förbundets del skulle 
kretsa kring vård och omsorg, den orättvisa 
pensionärs skatten och bromsen i pensionssystemet. 
Valmanifestet fungerade som ett av förbundets 
viktigaste budskapsverktyg under valrörelsen.  
Det trycktes upp i 60 000 exemplar och användes 
med god spridning över hela landet i de regionala 
och lokala aktiviteterna ute i distrikt och föreningar. 

Valturné runt om i landet

I februari 2014 genomfördes en valturné där alla 
distrikt bjöds in till fem träffar, i tur och ordning: 
Jönköping, Göteborg, Örebro, Stockholm och 
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Sundsvall. Turnén genomfördes i samarbete mellan 
valgruppen och kommunikationsbyrån JKL, med ett 
tydligt fokus på att föra en dialog med distrikten om 
vad förbundet skulle göra under valåret. Resultatet 
av Seniorpanelen presenterades, valmanifestet 
diskuterades och JKL gjorde en presentation av det 
aktuella politiska läget. 

Inte minst demonstrerades den verktygslåda som 
kansliet tagit fram i samarbete med JKL med 
användbara ”valverktyg” för distrikt och föreningar 
att använda på hemmaplan. Exempel på verktyg var 
stommar till debattartiklar och insändare och idéer 
till lokala valaktiviteter. Förbundskansliet lät också 
distrikten få en ”smygtitt” på det då alldeles nya 
valkampanjverktyget Pensionärsskattekalkylatorn som 
då nästan var klar. Det genomfördes också workshops 
där alla deltagare fick inspirera varandra med idéer till 
aktiviteter att genomföra med koppling till valet.

Pensionärsskattekalkylatorn

Pensionärsskattekalkylatorn blev navet i förbundets 
valkampanjarbete under våren. Ett tydligt, pedagogiskt 
och intresseväckande webbverktyg som är lätt att 
använda för alla, med siffror som är baserade på hur 
pensionärsskatten ser ut i varje kommun över hela 
landet. Inte minst var kalkylatorn ett kampanjverktyg 
som var enkelt för distrikt och föreningar att använda 
i sina lokala valsatsningar genom att visa via dator 
eller Ipad. Kalkylatorn togs också fram som den 
första mobilappen i SPF Seniorernas historia. 

De inbyggda påverkansfunktionerna i kalkylatorn 
där användarna kunde skicka mail till berörda 
riksdagsledamöter och skriva upp sig på en 
protestlista har också varit ett bra sätt att öka 
engagemanget. Många har också valt att dela 
kalkylatorn på Facebook. Förbundet nådde också ett 
stort medialt genomslag med hjälp av kalkylatorn 
både i riks- och lokalmedia, bland annat i SVT  
i slutet av mars på bästa sändningstid. När vi i slutet 
av 2014 summerade räckviddssiffrorna för 
Pensionärs skattekalkylatorn kunde vi konstatera 
följande: det har gjorts över 65 000 beräkningar, 
över 7 500 har skrivit på protestlistan och drygt  
2 500 har skickat protestmail till riksdagsledamöter. 
Över 100 000 människor har gillat, kommenterat 
eller delat kalkylatorn på Facebook. Den totala 
spridningen på Facebook av antal personer som på 
något sätt har nåtts av kalkylatorbudskapet uppgår 
till över 3,2 miljoner. 

Seniorbloggarna, ny talesperson och 
enkät till partierna

Under våren startade SPF Seniorerna bloggen 
Seniorbloggarna med blogginlägg gällande dags-
aktuella frågor särskilt viktiga för medlemmarna.  
De som har bloggat är dåvarande ordförande  
Karl Erik Olsson som senare ersattes av nya 
ordföranden Christina Rogestam samt den då nye 
talespersonen i vård- och omsorgsfrågor, Gösta Bucht. 
Seniorbloggarna lanserades under valåret som en 
kompletterande kanal där förbundet kunde synas 
och höras. Inför valrörelsen lanserades Gösta Bucht, 
professor emeritus i geriatrik, i sin roll som 
förbundets talesperson i vård- och omsorgsfrågor. 
Bloggen permanentas under 2015 som ytterligare en 
digital kanal för SPF Seniorernas kommunikation.

Med den expertis Gösta har med sig från ett långt 
yrkesliv som geriatriker har det gått väldigt bra att 
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etablera honom som kunnig och erfaren kommen-
tator och detta har också fått ett medialt genomslag 
med artiklar på både nyhets- och debattplats. 

Under försommaren skickade förbundet ut en 
enkät till de politiska partierna med en rad frågor 
utifrån ett vård- och omsorgsperspektiv. Samtliga 
till frågade partier svarade på enkäten och Gösta 
Bucht har sedan löpande granskat och analyserat 
svaren på webben och blogginlägg via Senior-
bloggarna under augusti och september. Detta har 
inte minst fungerat som en innehållsdeklaration  
på var partierna står i äldrepolitiska frågor och kan 
förhoppningsvis ha bidragit till att hjälpa med-
lemmarna att sondera terrängen när det gäller vilket 
parti man skulle rösta på.

Seniorbloggarna har under året blivit ett frekvent 
inslag i förbundets externa kommunikation, där nya 
blogginlägg publiceras varje vecka. I snitt är det 
cirka 2 000 personer som läser inläggen varje månad.

Möten med Reinfeldt, Löfven  
och Andersson

Under valrörelsen har förbundet träffat flera av de 
viktigaste politikerna i syfte att lyfta pensionärernas 
tyngsta frågor, både på egen hand och tillsammans 
med de fyra andra rikstäckande pensionärsorganisa-
tionerna. I mars träffade dåvarande ordförande  
Karl Erik Olsson socialdemokraternas ekonomisk- 
politiska talesperson Magdalena Andersson och 
förde då en diskussion om både pensionärsskatten 
och bromsen i pensionssystemet. Samma frågor var 
också uppe på agendan när nya ordföranden 

Christina Rogestam i juni träffade dåvarande stats -  
minister Fredrik Reinfeldt och socialdemo kraternas 
parti ord förande Stefan Löfven tillsammans med 
ordföranden från de övriga pensionärsorganisationerna.

Samarbete med Skattebetalarna

I valrörelsen har förbundet också haft ett strategiskt 
samarbete med Skattebetalarnas Förening i den så 
viktiga frågan om den orättvisa pensionärsskatten.  
Vi har gemensamt tagit fram en rapport med statistik 
på riks- och kommunnivå som bland annat beskriver 
hur pensionärernas köpkraft har minskat. Detta 
material har vi sedan använt för att komma ut  
i media både på nyhets- och debattplats. Strategiskt 
samarbete med andra organisationer, inte bara 
pensionärsorganisationer, ska vi betrakta som något 
positivt för SPF Seniorerna och det finns all anledning 
att se om det finns andra möjliga samarbetspartners  
i organisationsvärlden för förbundet framöver.

Valrörelsens sista skälvande 
veckor
Lokala aktiviteter över hela landet

Under valrörelsen har distrikt och föreningar 
genomfört aktiviteter över hela landet. Engagerade 
medlemmar har använt Pensionärsskattekalkylatorn, 
ordnat demonstrationer och marscher, arrangerat 
debattmöten där lokala och regionala politiker 
ställts till svars samt skickat in insändare och 
debattartiklar. Genom förbundets mediebevakning 
har vi kunnat se allt fantastiskt arbete som distrikt 
och föreningar har gjort med valaktiviteter på 
hemmaplan. Det har verkligen bidragit till att 
förbundet har synts mer och inte minst stärkt  
sitt varumärke.

Debattartiklar och utspel

Löpande under valåret syntes och hördes SPF 
Seniorerna i allt från SVT Agenda och Sveriges Radio 
till Dagens Industri och Expressen. Artiklarna handlade 
bland annat om behovet av satsningar på fler geri - 
atriker, krav på avskaffad pensionärsskatt och att 
pensionssystemet måste förändras. Under val rörelsens 
sista veckor syntes särskilt Christina Rogestam  
i nationell media om pensionärernas försämrade 
köpkraft, äldres självbestämmande i omsorgen och 
krav på att äldrefrågorna ska tas upp i partiledar-
debatterna på TV.
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SPF Seniorerna fyllde 75 år som förbund under 2014  
och det firades bland annat med en inbjudande jubileums-
bok och en ny jubileumspin. I boken beskrivs den brokiga 
vägen från allra första början med det första protokollförda 
styrelsemötet i Göteborg den 5 september 1939. 

75 år i seniorernas tjänst

Jubileumsboken

Boken fokuserar på de senaste 15 åren och de senaste fem 
kongressperioderna. Vi möter de fyra ord förandena som 
suttit vid rodret sedan 1999 och vi kan läsa om vad som 
driver några av förbundets eldsjälar i deras engagemang 
och arbete. Inte minst väcks frågan om vilka förväntningar 
som finns på framtidens SPF Seniorerna. 
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SFrF och Pro bjuds in att delta 
i en utredning om beskattning av 
pensionärers inkomst.

1979

Medlemstillväxten fortsätter.  
drömgränsen 200 000 medlemmar 
passeras.

Kongress i Helsingborg. den första 
kvinnan väljs som ordförande i  
Barbro Westerholm.

1999

Kongress i örebro. Maxtaxa i 
äldreomsorgen. Hälsan handlar 
om hela kroppen. Karl erik olsson 
väljs till ny förbundsordförande. 

2008

den nybildade organisationen får 
namnet Sveriges folkpensionärers 
riksförbund, ibland förkortat till 
SFrF eller rF

1939

Kongressen beslutar om nytt namn: 
Sveriges pensionärsförbund, SPF 
och ett nytt handlingsprogram: 
Pensionärsförbundet i tiden.

1986

Kongress i Skellefteå. Kraftsamling 
över alla partigränser; pensioner 
och äldres ekonomi.

2002

Kongress i ronneby. Pensions- 
systemet, en tung fråga.  
Satsning på ålderism. Kongressen 
sa ja till FaFo:s förslag till åtgärder 
för att skapa bättre förutsättningar  
för föreningar, distrikt och förbund. 

2011

extrakongress sätter stopp för 
planerna på samgående med riks-
organisationen ro, dagens Pro.

1946

det nya pensionssystemet 
träder i kraft.

1998

Kongress i Visby. Vision 2020.  

nytt namn på medlemstidningen: 
Veteranen. 

2005

Förbundet satsar stort på opinionsbildning 
och påverkan i valrörelsen 2014, bland 
annat genom att lansera Pensionärs-
skattekalkylatorn både på webben och som 
mobilapp. Boken lanserades i samband 
med kongressen i Jönköping där kongress-
middagen hade ett 75-års tema för att 
uppmärksamma förbundets jubileum. 

2014

Samarbetet med Vuxenskolan 
inleds med bland annat studiecirklar.
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Värddistrikt för kongressen var SPF Seniorerna 
Jönköpingsdistriktet med Ann-Christine ”Stintan” 
Hammarström och Evald Larsson i spetsen. 
Kongressen samlade totalt 200 personer varav  
142 ombud från förbundets 27 distrikt.

Stintan hälsade välkommen till Jönköpings-
distriktet. Landshövding Minoo Akhtarzand och 
kommunalrådet Mats Green hälsade välkommen till 
Jönköpings län respektive Jönköpings kommun. 
Speciellt inbjudna gäster, som samtliga höll ett 
an förande, var äldreminister Maria Larsson, närings-
minister och partiledare för Centerpartiet Annie Lööv 
och Stefan Löfven, partiledare för Socialdemokraterna.

Avgående förbundsordförande Karl Erik Olsson 
berörde i sitt inledningstal livet, framtiden, 
omvärlds förändringar, skatter och pensioner, 
förbundsstyrelsens roll, de tunga kongressfrågorna, 
75-årsjubileét och hur vi kan bli bättre på att 
påverka samhället. 

Karl Erik avslutade sitt tal med följande tänk  - 
värda ord: 

”En vän till mig berättade att människor kan delas 
in i två grupper: yesbutters och whynotters.  
De som säger:
– Ja, men det går nog inte, eller hur skulle det se ut?
Och så de andra som säger: 
– Varför inte? Det vore roligt att pröva, vi måste göra 
något nytt…”

Inför kongressen färgades diskussionen av ett antal 
stora viktiga framtidsfrågor som ombuden skulle 
besluta om:
•	Nya	stadgar,	inklusive	nytt	förbundsnamn
•	Öppna	upp	för	nya	medlemmar	 
 och central uppbörd 
•	Ett	förslag	till	Mål	och	riktlinjer	2015–2017
•	Rambudget
•	Vård	och	omsorg	i	ny	tid

Ny teknik

Nytt upplägg, istället för sedvanliga utskottsmöten, 
var halvdagsseminarium med de viktigaste frågor på 
programmet. Syftet var att alla skulle kunna delta 
och ställa frågor. En annan nyhet vid kongressen var 
användandet av ny teknik i form av en handdosa 
där det personliga röstkortet stoppades in. Dosan 
kunde sedan ombuden använda för att begära ordet, 
replik och använda vid votering/röstning utan att 
lämna stolen.

Under kongressen redovisades också ett antal 
rapporter som Ett steg till, Ålderismprogrammet, 
Tankesmedja och Pensioner och skatter.

Motioner från organisationen

Medlemmar, föreningar och distrikt hade till-
sammans lämnat in totalt 64 motioner.

De tunga frågorna landade till slut i en kompromiss 
vilket innebar att förbundets nya namn blev 

SPF Seniorernas 28:e kongress  
genomfördes den 11–13 juni i elmias  
kongresslokaler i Jönköping.

Kongress i Jönköping 
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SPF Seniorerna, frivillig central uppbörd och inte 
helt fritt fram för medlemskap. 

Ny förbundsstyrelse utsågs

En nästan helt ny förbundsstyrelse röstades fram. 
Åtta nya ledamöter valdes in. Ny förbundsordförande 
blev Christina Rogestam och till förste vice ord-  
förande valdes Rune Kjernald och till andre vice 
ordförande Kjell Skålberg. 

Den nyvalda förbundsordföranden Christina 
Rogestam sa bland annat i sitt tacktal: 

”För att vi som förbund ska få ut mest effekt av vårt 
arbete krävs att samspelet mellan föreningar, distrikt  
och förbund fungerar. Att vi drar åt samma håll och 
kompletterar varandra. Alla är viktiga delar av 
helheten. Vi behöver Vi-känsla. Vi behöver en gemen-

skap där alla har en plats och där alla behövs. 
När den gamla arbetsgemenskapen försvunnit är det  

i SPF vi kan få nya vänner och en ny social gemenskap. 
Låt oss ge fler möjlighet att vara med i gemenskapen! 
I vår utåtriktade verksamhet ska vi tillsammans 
förbättra och kämpa för rättvis skatt och ett stabilt 
pensionssystem. Tillsammans ska vi driva frågorna  
om vård och omsorg, om valfrihet i boende, om 
bemötande och rätt till självbestämmande. 

Tillsammans ska vi föra arbetet vidare med målet  
att skapa en bättre livssituation för alla Sveriges 
pensionärer.” 

Kongressdeltagarna kunde lämna Jönköping  
och den 28:e kongressen med en tillfredsställande 
känsla av att ha bidragit till flera viktiga framtids-
beslut för SPF Seniorerna.
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Det kan handla om möjligheten att få en bra 
äldreomsorg, kollektivtrafik och färdtjänst eller att 
det finns tillgång till sociala mötesplatser, lämpliga 
bostäder eller sjukvårdspersonal med tillräcklig 
kunskap om äldres sjukdomar. För SPF Seniorerna 
är det därför viktigt att vi kan vara med och bevaka 
och samtidigt påverka beslut på dessa nivåer. Att få 
vara med och bestämma, helt enkelt. 

Delaktighet och inflytande i samhället och över sin 
egen livssituation är det första av våra folkhälsomål  
i Sverige. Detta är en viktig förutsättning för att 
uppnå god hälsa. Men påverka kan man göra på 
olika sätt. Inte minst har sociala medier, som till 
exempel Facebook, ökat möjligheten att föra fram 
sina åsikter – ensam eller tillsammans med andra. 
Den vanligaste vägen är dock fortfarande via olika 
råd och samverkansgrupper.

SPF Seniorernas syfte med det lokala påverkans-
arbetet är att:
•	 tillvarata	äldres	intressen
•	påverka	de	institutioner	och	verksamheter		 	
 som berör äldres vardag
•	 ställa	äldres	resurser	till	förfogande	för	det	lokala		
 samhällets utveckling
Under året har förbundets fokus legat på att ge 
stöd och tips för att utveckla pensionärsråden  
i kommun, landsting och regioner. Det har skett  
dels genom material på SPF Seniorernas intranät  
och dels genom egenproducerade stödmaterial.

Handbok för pensionärsråden 
SPF Seniorerna tog under året fram en ny handbok 
för pensionärsråden och alla andra som är intresserade 
av inflytandefrågor. Handboken innehåller tips och 
stöd för att utveckla arbetet i KPR och LPR. Den kan 
användas vid utbildningar som distriktskurser och  
i studiecirklar. Den kan naturligtvis också läsas på 
egen hand men ämnet är sådant att det vinner på 
att vi talar om det. 

Handboken fokuserar på hur vi kan arbeta i råden 
och ger även tips på andra sätt att påverka – i och 
utanför råden. Man kan också hitta tips på 
fördjupningsmaterial i sakfrågorna men till syvende 
och sist handlar det till stor del om personlig 
lämplighet att representera våra föreningar, 
medlemmar och andra äldre i vårt närsamhälle. 
Utifrån handboken kan man utkristallisera vilket 
uppdrag ledamöterna i pensionärsråden har:

Som pensionärsrådsledamot bör du:

•	ha	intresse,	engagemang	och	tid	för	att	arbeta	
 med den lokala äldrepolitiken

•	vara	uppdaterad	och	påläst

•	bevaka,	påverka,	aktualisera	och	driva	äldre	- 
 frågor i och utanför rådet

•	 samarbeta	med	ledamöterna	i	rådet	samt	 
 andra intresserade 

•	ha	bra	kontakt	med	medlemmar	samt			 	
 förenings- respektive distriktsstyrelsen

För många äldre är beslut som fattas i kommuner,  
landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet 
och välbefinnande.

Inflytande och påverkan 
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Seniorernas bostadsrapport 
Under sensommaren tog SPF Seniorerna fram en  
ny rapport, Seniorernas bostadsrapport, som 
beskriver hur seniorer upplever sitt boende idag och  
i framtiden. I rapporten medverkade dåvarande 
civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD), 
socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson 
Veronica Palm, arkitekten Fredrik von Platen,  
Eva Nypelius från SKL samt Ewa Samuelsson  
som på regeringens uppdrag leder utredningen  
En för bättrad bostadssituation för äldre. I rapporten 
berättar även den engagerade SPF Seniorerna- 
medlemmen från Gävle, Hans Ström, om det lokala 
senior engagemangets betydelse för bostadsfrågorna. 

Rapporten presenterades av förbundets ordförande 
Christina Rogestam vid ett seminarium i slutet av 
augusti där bland andra Stefan Attefall och Veronica 
Palm medverkade. I rapporten och i en debattartikel 
samma dag framförde SPF Seniorerna också sina fem 
nya bostadspolitiska krav för Sveriges seniorer:
•	Öka	bostadsbyggandet	och	bygg	tillgängligt	 
 från början
•	Försvara	rätten	att	bo	kvar	så	länge	man	önskar		
 och det är möjligt
•	Stärk	stödet	för	att	bygga	trygghetsboenden
•	Tänk	på	seniorerna	när	bostadsbeståndet	 
 ska renoveras
•	Sänk	flyttskatten

Valturné. alla distrikt bjöds in till fem träffar,  
i tur och ordning: Jönköping, Göteborg, örebro, 
Stockholm och Sundsvall. 

Lansering av förbundets valmanifest.

20–21/2 SPF mästerskapen i längdskidor  
arrangeras av SPF Filipstad.

Jubileumsåret startade och inbjudan  
till kongressen skickades ut.

FebruariJanuari

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT
Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden,  
vad säger politikerna och vad tycker SPF? 

 Handbok for  
Pensionärsråden
Tips och stöd för pensionärsråd 
i kommuner och landsting
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Rapporten antogs i sin helhet samt ett antal 
punkter, baserade på rapporten och remissen,  
som SPF Seniorerna vill driva för att förändra  
och förbättra vården och omsorgen för äldre.  
En förbättring av samverkan inom vård och omsorg 
av äldre är livsviktig för att vården och omsorgen 
ska återfå allmänhetens förtroende. Att mer än  
95 procent av 55–65-åringar inte känner trygghet 
inför ålderdomen är oacceptabelt. Olika lagar och 
två huvudmän med skilda kassor som inte kan 
samverka är en av de viktigaste orsakerna.

Kongressen beslutade att SPF Seniorerna ska  
arbeta för:
att  en huvudman ska bli ansvarig för vård 
 och omsorg av äldre – en huvudman, en lag, 
 en kassa.
att  alla som möter äldre inom vård och omsorg 
 ska ha geriatrisk kompetens, förståelse 
 och insikt i att arbeta i team och att de som  
 leder verksamheten utbildas och förbättras 
 i sitt ledarskap.
att  forskningen inom äldreområdet prioriteras 
 och att finansiella medel för det öronmärks.
att  anhörigstödet förbättras, skillnader mellan   
 kommuner arbetas bort och att villkoren 
 för att klara av att vara anhörigvårdare är lika  
 oavsett ålder.
att  de kommunala pensionärsråden utvecklas 
 och får större inflytande och att det 

 lagstadgas om att de ska finnas 
 i alla kommuner.
att  lagen om valfrihet i vård och omsorg 
 blir obligatorisk.
att  informationstekniken i vården förbättras,   
 e-hälsa utvecklas och att den görs tillgänglig 
 för äldre samt att datajournalerna förbättras,  
 förenklas och görs kompatibla med varandra.
att  behovet av speciella insatser inom vård 
 och omsorg för äldre personer med särskilda  
 behov, såsom invandrare och HBT-personer,  
 uppmärksammas och åtgärdas.
Gösta Bucht, SPF Seniorernas talesperson i vård- 
och omsorgsfrågor, har efter kongressen besökt 
åtskilliga föreningar och distrikt där han genomfört 
seminarier och informationsmöten om rapporten. 
Det finns ett stort intresse och behov av att 
diskutera dessa frågor.

Genomförandeplan

Efter kongressen inleddes en analys av rapporten  
där förbundet även tog hänsyn till andra vård-  
och omsorgsfrågor som togs upp i diskussionen.  
En genomförandeplan för rapportens olika 
fokus frågor togs fram och kommer att färga nästa 
kongressperiod.

Vård och omsorg – på dina villkor!

Vård och omsorg – på dina villkor! är en liten 
broschyr, som togs fram under året, med råd som 

Kongressen 2014 beslutade att anta rapporten  
Vård och omsorg i en ny tid. 

Vård och omsorg
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ska förenkla våra medlemmars kontakter med 
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Syftet med 
denna broschyr är att ge en kortfattad, enkel och 
lättöverskådlig beskrivning av de bestämmelser, lagar 
och förordningar som finns utspridda i olika skrifter 
och kan vara svåra att hitta och känna till. De flesta 
förordningar handlar om hur vården och omsorgen 
ska utföras men flera av dessa bestämmelser beskriver 
också våra rättigheter och valmöjligheter då vi behöver 
kontakta och få hjälp av hälso- och sjukvården eller 
den kommunala äldreomsorgen.

Folkhälsa 

Inom SPF Seniorerna är folkhälsa, säkerhet  
i vardagen och ett livslångt lärande högprioriterat. 
Folkhälsoarbetet inbegriper att fortsatt stödja distrikt 
och föreningar att utveckla sin verksamhet inom 
ramen för kampanjen SPF slår ett slag för det friska 
med bland annat uppdatering av material och 
innehåll samt samarbeten med andra myndigheter 
och organisationer. Inom Passion för livet genom-
fördes en uppföljningsdag för utbildade coacher 
under våren i samarbete med SKL. 

Under året fortsatte arbetet med att främja äldres 
trygghet och säkerhet. Dels fokuserade vi på 
spridning av information och material om våld mot 
äldre – med kampanjen Våldet går inte i pension! 
från 2013 i ryggen. Dels inleddes ett samarbete med 
Nationellt bedrägericentrum (NBC) inom Polisen 
– där vi tillsammans med PRO och Brottsofferjouren 
planerar att försöka motverka brott och bedrägerier 
mot äldre genom möten och cirklar under 2015. 

SPF-mästerskapen

I SPF-mästerskapen kan alla vara med och tävla 
oavsett ambitionsnivå. Deltagarna får möjligheten att 
fortsätta med sin favoritsport i ett socialt arrange-
mang, med inslag av både kultur och fest, på olika 
platser runt om i Sverige. Mästerskapen främjar 
aktivitet och verksamhet för deltagarna men också 

för de lokala arrangörerna. Det största arbetet med 
mästerskapen utförs lokalt och organisations-
grupperna kring varje mästerskap lägger ner mycket 
tid och kraft på planering och genomförande. 
Förbundet tackar arrangörerna i alla grenar för 
mycket väl genomförda arrangemang i hälsans tecken.

SPF-mästerskapen genomfördes i nio grenar med 
lokala arrangörer i samverkan. Även våra samarbets-
partners i Senior Quality Guide fick en större 
möjlighet att efter intresse engagera sig i mästerskapen. 
Riksfinalen av kunskapstävlingen SPF:s hjärnkoll 
genomförs sen några år tillbaka årligen av förbundet. 
Nytt för i år var att två andra grenar – bridge och 
schack – lyftes in i tävlingen förutom den redan 
existerande frågesporten. Målet med att samköra 
dessa grenar var att förbundet ville genomföra ett 
spännande evenemang med fokus på hjärnans 
utmaningar, skapa intresse för de ingående grenarna 
samt att utveckla de olika SPF-mästerskapens koncept.

SPF-mästerskap 2014

Längdskidor, 20–21 februari, SPF Filipstad.
Bordtennis, 8–9 maj, SPF Skånedistriktet.
Golf, 21–22 augusti, SPF Viken och Fräkne.
Boule, 30–31 augusti, SPF Kalmardistriktet samt 
SPF Blåelden och Solvändan.
Mattcurling, 10 september, SPF Varberg, Tvååker, 
Lindberga och Veddige.
Bowling, 8–9 oktober, SPF Skärholmen.
SPF:s Hjärnkoll – Bridge, Schack och frågesport, 
10–12 november, Förbundet.
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Pensioner och skatter 
Sedan den automatiska balanseringen, bromsen, 
slog till år 2010 har inkomst- och tilläggspensionerna 
sänkts för tredje gången. År 2014 blev sänkningen 
2,7 procent. Balanseringsperioden beräknas 
upphöra år 2017. Även garantipensionerna har 
sänkts år 2014 med 0,2 procent.

Ett fribelopp på 24 000 kronor för arbetsinkomster 
infördes 1 januari i beräkningen av bostadstillägg 
för pensionärer. Detta innebär att endast arbets-
inkomster över 24 000 kronor påverkar storleken  
av bostadstillägget.

Förbundsordförande Christina Rogestam har 
under hösten på debattplats i både Göteborgs- 
Posten och Dagens Nyheter krävt en ordentlig 
utvärdering av pensionssystemet:

”Idag hänvisar politikerna till att pensionssystemet 
sköter sig själv, men inte hade riksdagen vågat klubba 
igenom att sänka pensionerna tre gånger sedan 2010. 
Men det är vad som skett i praktiken. Det är dags för 
politikerna att ta ansvar nu. Det är fullt rimligt att 
kräva att pensionssystemet ska uppfylla sina grund-
principer om pensioner som följer löneutvecklingen,  
att bromsen slår till endast i extrema fall och att det  
ska synas i pensionskuvertet när man jobbat ett helt 
yrkesliv. Ingen av dessa principer infrias. Svenska 
pensionsnivåer ska dessutom vara i paritet med 
jämförbara länder.”

Flertalet av SPF Seniorernas distriktsordföranden 
gick därefter tillsammans med Christina Rogestam 
ut med debattinlägg i sina lokala tidningar med just 
kravet om en ordentlig utvärdering av pensions-
systemet. Totalt publicerades det lokala insändare 
om detta i nära 60 olika tidningar. 

Tryggare ekonomi på äldre dar 
– ett folkbildningsprojekt
Finansinspektionen fick ett regeringsuppdrag att 
stärka pensionärernas ställning på finansmarknaden. 
Utifrån det uppdraget startades under 2013 ett 
samarbete med SPF Seniorerna och de andra 
pensionärsorganisationerna som innebar att vi 
tillsammans drog igång ett finansiellt folkbildnings-
projekt som erbjuder SPF Seniorernas medlemmar 
att bli vidareinformatörer och delta i utbildningen 
Tryggare ekonomi på äldre dar. 

Utbildningens syfte är att stärka pensionärernas 
kunskaper om bland annat pensioner, bostadstillägg 
och andra möjligheter, internetbanken, skatter, 
konsumenträtt och vardagsjuridik. Experter från 
nätverket Gilla Din Ekonomi har tagit fram ett 
pedagogiskt och begripligt material i varje ämne.

Under 2014 deltog 70 medlemmar från SPF 
Seniorerna på kursen Tryggare ekonomi på äldre dar 
och blev därigenom diplomerade vidareinformatörer 
i seniorekonomi. Kursen hölls vid åtta olika tillfällen 
på sammanlagt fem olika orter: Umeå, Stockholm, 
Göteborg, Växjö och Lund. Totalt har över 200 
vidareinformatörer utbildats sedan kursen startade 
2013 och av dessa 200 är cirka 90 med lemmar  
i SPF Seniorerna. Alla kursdeltagare har varit 
genomgående nöjda med både föreläsare och 
utbildningsmaterial. På de orter där det finns 
vidareinformatörer pågår nu aktiviteter för att sprida 
kunskapen i seniorekonomi vidare. Det startas 
studiecirklar och det bjuds in till informationsträffar.

Äldres ekonomi
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Det övergripande syftet med ålderismprogrammet 
är att förändra de negativa attityder till äldre som 
finns i samhället, för att därmed förbättra äldres 
status, hälsa och delaktighet. 

Det är en långsiktig satsning som förutsätter 
aktiva och medvetna medlemmar och konkreta 
verksamheter inom flera områden. 

Programmet bygger på fyra handlingslinjer: 
•	Grunden	i	ålderismen	är	negativa	attityder	mot		
 äldre. En handlingslinje är därför att motverka  
 dessa attityder.
•	Det	finns	lagar,	regler,	beteenden	och	sedvänjor	
 i samhället som innebär ålderism. Analys av detta  
 och konkreta åtgärder för att åstadkomma   
 förändringar skall därför genomföras.
•	SPF	Seniorerna	behöver	initialt	utveckla	intern		
 kompetens kring problematiken. 
•	 Intern	administration	och	struktur	behöver		 	
 anpassas för den nya verksamheten.
Under 2012 hade programmets olika delar och 
detaljer klarnat, tillgänglig kunskap om ålderism 
från litteraturen hade samlats in och flera olika 
delverksamheter definierades. Detta konkretiserades 
initialt i sju arbetsgrupper. 

Bok om ålderism

Boken Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre 
publicerades i april 2014. Boken är skriven av Lars 
Nilsson, förbundets sakkunnige, som hastigt rycktes 
bort bara några dagar innan boken skulle lanseras. 

Boken är tänkt att ge läsarna/medlemmarna en 
översikt över hela den problematik som finns kring 
ålderism. Sedan den gavs ut finns numera en 
studie plan framtagen av Vuxenskolan, vilket 
underlättar för att ha boken som grund i en 
studiecirkel i föreningen för att bredda kunskapen 
inom ålderismområdet.

Vid kongressen i juni avrapporterades Ålderismprogrammet 
som pågått sedan kongressen i ronneby 2011. 

Ålderismprogrammet
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Arbetsgrupper och ålderism ansvariga

Ett antal arbetsgrupper har varit igång under 
programarbetet; Attitydgruppen, Lagar, regler,  
avtal, Äldres läkemedelsbehandling, Arbeta efter 
pensionsåldern, Hemtjänst och särskilt boende och 
Explorerande verksamhet. Nästan samtliga distrikt 
har nu utsett en ålderismansvarig som under året 
haft en central träff.

Medlemsenkäter om ålderism

För att kartlägga medlemmarnas uppfattning om 
den nuvarande situationen, identifiera situationer 
och områden där ålderism kan tänkas förekomma, 
uppskatta i vilken grad SPF Seniorernas medlemmar 
drabbats och för att få underlag för framtida 
kommande aktiviteter, genomfördes en första 
enkätundersökning våren 2012. Den upprepades 
våren 2014, delvis med identiska frågor som i första 
enkäten, delvis med nya frågor.

Äldres läkemedelsbehandling 

Förbundets läkemedelsprojekt startades ett par år 
före ålderismprogrammet. Problemen med äldres 
läkemedelsbehandling beror till stor del på brist på 
engagemang för äldre, dvs. ålderism. Projektet 
bedrivs i nära samarbete sedan 2009 med PRO och 
Apoteket AB under namnet Koll på läkemedel.

Ett stort antal seminarier, föredrag på månads-
möten under året har handlat om äldres läkemedels-
behandling. 

Även under 2014 fick projektet ett anslag på 
1 miljon kronor från regeringen för att engagera 
kommunerna för förbättring av äldres läkemedels-
behandling. Sju konferenser genomfördes som en 
uppföljning av arbetet under 2013. Målgruppen var 
även denna gång KPR-ledamöter för de cirka 150 
kommuner där äldres läkemedelsbehandling då det 
gäller multimedicinering och olämpliga läkemedel 
var sämre än riksgenomsnittet.

Koll på läkemedel genomförde även detta år ett 
seminarium vid Almedalsveckan i Visby.

SPF Seniorernas valkampanjverktyg  
Pensionärs skattekalkylatorn medverkar i SVt på  
bästa sändningstid och lanseras som förbundets  
första mobilapp.

SPF Seniorernas egen blogg Senior bloggen  
ser dagens ljus.

dåvarande förbundsordförande Karl erik olsson träffar  
Magdalena andersson (S) och för diskussion både  
om pensionärsskatt och bromsen i pensionssystemet.
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Per den sista december uppgick antalet medlemmar 
till 269 372 vilket är en nedgång från 1 januari  
med -0,4 %, eller -1 046 personer. Under året 
nyrekry terades 18 200 medlemmar medan 13 011 
valde att lämna förbundet, avlidna exkluderade. 
Tillströmningen av nya medlemmar är god, men allt 
för många väljer att gå ur vilket leder till ett negativt 
nettoresultat. 

Under hösten genomfördes därför en avhopps-
analys i form av en webbenkät till medlemmar som 
lämnat förbundet under det senaste året. Syftet var 
att ta reda på orsaken till varför de valt att gå ur  
SPF Seniorerna och därigenom kunna vidta 
åtgärder. Som ett första konkret resultat av under-

sökningen togs ett vägledande dokument fram  
– Introduktion av nya medlemmar. Dokumentet 
behandlar dels generella punkter att tänka på för att 
skapa en god och välkomnande atmosfär i föreningen 
för alla medlemmar. Det ger också förslag till en 
introduktionsplan för nya medlemmar som går från 
välkomnande till uppföljning. 

En annan konkret åtgärd är skapandet av en 
inspirationsbok för aktiviteter som påbörjades  
i slutet av året. Syftet med denna är att föreningar 
ska kunna hitta inspiration till nya typer av aktivi teter 
när de planerar sin kommande verksamhet och på så 
sätt få till ett diversifierat aktivitetsutbud. 

Under 2014 har vi sett en något negativ  
trend i förbundets nettotillväxt. 

Medlemsutveckling

8–9/5 SPF mästerskapen i bordtennis arrangeras  
av SPF Skånedistriktet.

20/5 Webbutbildning för nya distrikts ansvariga.

21–22/5 Konferens för nya i distrikts styrelsen.

25/5 Val till europaparlamentet. rapport till - 
sammans med Skattebetalarna som underlag  
till nyhets- och debattplats.

Maj

23–24/4 distriktsordförandekonferens. 

28–29/4 Medlemsresan Kasta loss går  
av stapeln på Viking cinderella.

April
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I maj genomfördes en konferens för nyvalda leda- 
möter i distriktsstyrelsen.

Utbildningsprojektet Tryggare ekonomi på  
äldre dar genomförde under året åtta kurser spridda 
över landet. 

Under hösten bjöd nätverket Koll på Läkemedel  
in KPR- och LPR ledamöter samt läkemedels-
ansvariga från bland annat SPF Seniorerna till en 
uppföljningskonferens som behandlade ämnet 
äldres läkemedelshantering. Konferenserna hölls 

tillsammans med PRO på sex orter i landet. 
Förbundet påbörjade under hösten en rundresa 

till samtliga distrikt inom SPF Seniorerna, läs mer 
om den på sid 9. 

Konferenser för distriktsordföranden inom  
SPF Seniorerna hölls under vår och höst. 

Dessutom anordnades konferenser för distriktens 
läkemedelsansvariga samt för trafikansvariga  
i distrikten. 

Under året har förbundet genomfört ett antal 
konferenser och möten i syfte att inspirera, informera 
och uppdatera förtroendevalda från distrikten. 

Centrala konferenser  
och möten

11–13/6 Kongress i Jönköping, Äldreminister Maria Larsson  
och partiledarna Stefan Löfven och annie Lööf medverkar.  
christina rogestam väljs till ny förbundsordförande.

13/6 Gemensam debattartikel i Svd Brännpunkt om  
att pensionärerna tappar i köpkraft under 2014 och att  
det är dags att avskaffa pensionärsskatten. 

christina rogestam träffar dåvarande statsminister Fredrik reinfeldt 
och socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven tillsammans 
med ordföranden från de övriga pensionärsorganisationerna.

Juni
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En medlemstidning 
för årsrika

Tidningens mål

Veteranens ambition är att fortsätta vara en fram-
trädande medlemstidning kompletterad med webb, 
nyhetsbrev och närvaro i sociala medier. Målet för 
tidningen är att stödja förbundet i arbetet med att 
behålla medlemmar och attrahera nya. Tidningen 
månar om att medlemmarna ska känna sig väl- 
 informerade om förbundets verksamhet och stimulera 
till aktiviteter i föreningar och distrikt. Den ska stärka 
bilden av äldre som en viktig grupp i samhället och 
lyfta fram personer som är förebilder för dagens 
seniorer. Äldrepolitik, pensioner, vård och omsorg 
samt andra samhällsfrågor som rör seniorer är viktiga 
bevakningsområden. Tidningen ska också vara ett 
nöje att läsa och ge förströelse.

Något om innehållet

Under 2014 fortsatte Veteranen bevakningen inför 
EU-valet och valet till riksdag, kommuner och 
landsting både i papperstidningen och på webben. 
Bland de frågor som granskades var arbetsmarkna-
den för äldre, möjligheten att välja hemtjänst, IT 
och det kontantlösa samhället, vårdföretagens vinster. 
Artiklarna om att varannan kvinna riskerar bli 
fattigpensionär, hur man kryssar in en pensionär 
och att boendet var en viktig valfråga för var fjärde 
SPF:are ingick också. Veteranens egen valbarometer 
tillhörde en av de mest besökta sidorna på Veteranens 
webbplats. Ett av årets temanummer handlade om 
bostäder. SPF:s arbete mot ålderism och bättre 
kontroll över äldres läkemedel följdes upp.

Kongressen var också ett viktigt bevaknings-
område. Veteranen synade vad som hänt med olika 
kongressbeslut från föregående kongress i Ronneby 
och skrev om förbundets förslag till namnbyte och 
nya stadgar samt om olika motioner.

Strax efter kongressen utkom en 16-sidig 
kongressbilaga där rapporter, diskussioner och 
beslut redovisades.

Hemsida, taltidning och sociala medier

Under 2014 ökade besöken på veteranen.se med  
35 procent jämfört med året innan. Totalt hade sidan 

en halv miljon unika användare. Hemsidan gick  
att ladda ner som pdf till digitala läsplattor via  
Qiozk och Ztory. Veteranen.se nominerades för 
andra gången till Svenska Publishing-priset i klassen 
Massmediesajter/webbsida.Veteranen som tal -
tidning utnyttjades av 315 synskadade medlemmar. 
Nyhetsbrevet skickades ut totalt elva gånger under 
året till alla medlemmar med e-postadress. Genom 
riktade kampanjer på Facebook nåddes över 100 000 
personer i målgruppen 60 plus. I september placerade 
sig Veteranen på tjugonde plats bland svenska medier 
på Facebook – före bland annat SvD. Vid årsskiftet 
var det 18 200 personer som gillade sidan.

Annan marknadsföring

Veteranen delade monter med Stockholmsdistriktet 
på Seniormässan i Stockholm. Under Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg kunde besökarna ta  
ett gratisexemplar.

Försäljning av tidningar har skett via ett urval av 
Interpressbutiker runt om i landet. 

Räckvidd och upplaga

Veteranen fortsatte att öka i upplaga medan många 
andra papperstidningar minskade. TS-upplagan för 
2014 var totalt 210 700 exemplar. Att upplagan inte 
var högre beror på att 60 000 hushåll delar tidning.

Reseklubb

Under året har Veteranens Reseklubb besökt Rom, 
rest från Sarajevo till Adriatiska havet, turnerat  
runt Gardasjön och anordnat en hälsoresa till 
Turkiet. Resorna har gett en vinst som hjälpt till att 
förbättra tidningens resultat. Utvärderingar visade 
att resorna uppskattas speciellt av ensamma 
resenärer och medlemmar som vill få nya vänner  
i andra delar av landet. 

Årets senior

För fjärde året i rad utsåg Veteranens läsare Årets 
Senior. 2014 blev det stjärnkocken Leif Mannerström 
som kammade hem hederstiteln. En prisceremoni 
genomfördes i februari 2015 i samband med SPF 
Seniorernas valfrihetsseminarium i Stockholm. 
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Mediegenomslag
Vi kan glädjande konstatera att allt det arbete vi har 
lagt ned från kansliet och i distrikt och föreningar har 
gett resultat. Från förbundet märks en synnerligen 
kraftigt ökad närvaro i media under 2014 – både  
i riks- och lokalmedia. Vi har haft 27 debattartiklar 
publicerade i de stora riksmedierna, exempelvis SvD 
Brännpunkt, Aftonbladet, Expressen, DN, Dagens 
Industri, Göteborgs-Posten, Dagens Samhälle och 
SVT Opinion. Distrikten och föreningarna har också 
fått insändare från vår valverktygslåda publicerade 
med gott resultat.

På nyhetsplats i medierna har vi också märkt en 
stor framgång. Den främsta anledningen till detta är 
att vi har klarat av att komma ut snabbt med 
förbundets kommentarer på olika politiska utspel.  
I flera fall har vi varit före PRO. Det har också 
inneburit att vi oftare blir kontaktade när media vill 
ha en kommentar eller en talesperson från en 
pensionärsorganisation. Det är inte längre lika 
självklart att det bara är den till antalet medlemmar 
största pensionärsorganisationen som får uttala sig. 
Tittar vi rent siffermässigt på vår mediesynlighet från 
centralt håll ser vi att SPF Seniorerna hade (Karl Erik 
Olsson till och med juli, Christina Rogestam från 
och med juni) över 700 publicerade artiklar medan 
PRO (i ordförandens namn) strax över 600 träffar. 
Det är en klar uppgång för förbundet jämfört med de 
föregående åren. 

Efter valet gjordes en riktad lokal opinionssatsning 
med fokus på att lyfta pensionsfrågorna i debatten. 
En debattartikel med rubriken Pensionssystemet  
måste ses över, som förbundsordförande Christina 
Rogestam samsignerade med förbundets distrikts-
ordföranden, fick ett stort genomslag med nära  
60 publiceringar i lokalpress över hela landet.

Annonsering
Förbundet har under året valt att annonsera med 
riktade budskapsannonser i utvalda tidningar som 
vänder sig till en äldre målgrupp. 

Vi har fokuserat på budskapen: 
•	Olämpliga läkemedel är en farlig medicin   
 (felmedicinering)
•	Rika på minnen ska inte beskattas högre    
 (pensionärsskatten)
•	Pension är ett heltidsarbete – bara lite roligare   
 (rekryteringsannons)
Under året har vi synts med ett fyrtiotal annons-
införanden i bland annat: Folkhälsan (GP), Aktuellt  
i Politiken, Kvinnors Hälsa (DN), Livskraft (SvD), 
Våra Nya Pensionärer (Sydsvenskan, GP), På ålderns 
höst (SvD), Livets Belöning (SvD), Det goda 
Seniorlivet (Expressen, KvP och Aftonbladet), 
Tidningen NU, Buss på Sverige, Kvällsstunden,  
Våra Nya Seniorer (SvD), Hjärta & Kärl (SvD), 
Sysselsätt Sverige (SvD).

Almedalsveckan i Visby
SPF Seniorerna genomförde även i år ett lyckat 
deltagande i Almedalen – ett evenemang som 
återigen slog rekord med över 30 000 besökare och  
3 500 evenemang. I år fokuserade förbundet på tre 
viktiga valrörelsefrågor på tre olika seminarier, där 
välkända och namnkunniga politiker och personer 
deltog i paneldebatterna och ställdes mot väggen  
i olika äldrefrågor: 
Pensionssystemet – blev det som det var tänkt?  
med bland andra Tomas Eneroth (S), Lars Arne 
Staxäng (M) och Gunvor G Ericsson (MP) samt 
pensions debattören K G Scherman.
Pensionärsskatten kan avgöra valet med bland 
andra Joacim Olsson VD på Skattebetalarnas 
förening, Leif Jacobsson (S), Anders Sellström  
(KD), Maria Abrahamsson (M) och Wivi-Anne 
Johansson (V).
Den ljusnande framtid är min – hur ser tre olika 
generationer på framtidens äldreomsorg? med 
bland andra dåvarande äldreminister Maria Larsson 
(KD), ordföranden i 1,6 och 2,6 miljonersklubben 
Alexandra Charles, journalisten Annika Jankell och 

Media och opinion
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dåvarande SSU-ordföranden Gabriel Wikström.
SPF Seniorerna medverkade också tillsammans 

med PRO och Apoteket i ett Koll på läkemedel- 
seminarium och vi avslutade traditionsenligt med ett 
uppskattat mingel där sakkunniga, representanter 
från organisationsvärlden, myndighetspersoner och 
ministrar minglade sida vid sida med våra medlemmar. 

SPF Seniorerna-kollegorna från Gotlandsdistriktet 
hade också fullt upp i Seniortältet under hela veckan, 
där Pensionärsskattekalkylatorn demonstrerades för 
intresserade tältbesökare. Seminarierna var fullsatta 
och 156 personer passade också på att följa 
semi narierna direkt via vår webbsändning.

Senior Quality Guide
Senior Quality Guide är samlingsnamnet för 
förbundets centralt förhandlade medlemsförmåner. 
Syftet är att skapa långsiktiga samarbeten med 
företag som kan erbjuda medlemmarna utökad 
service i kombination med långsiktiga rabatter  
och erbjudanden. 

Under 2014 har totalt fem företag varit knutna till 

Senior Quality Guide; If, E.ON, Viking Line, 
Skandia och SJ. Ambitionen är att utöka med fler 
partners inom branscher där våra medlemmar 
efterfrågar förmåner. Detta är en process som tar tid 
och som kräver både långsiktighet och uthållighet. 
Under året har ett flertal möten skett som sannolikt 
kommer att bära frukt under 2015. 

Hemsida/intranät/Min sida
I mitten på mars fick SPF Seniorernas hemsida  
www.spf.se en lättare ansiktslyftning i samband med 
att Pensionärsskattekalkylatorn lanserades. Kalendern 
på startsidan gjordes tydligare och en stor banneryta 
tillkom under menyn. 
Styrelsen beslutade att ett nytt webbverktyg och  
ny webbplats ska implementeras under kommande  
år för hela organisationen. Höstens planerade 
webb konferens och all nyutveckling på nuvarande 
plattform ställdes in på grund av detta beslut.

Intranätet uppdateras kontinuerligt och inför 
valrörelsen lanserade förbundet en Verktygslåda  
– Val 2014 på intranätet. Verktygslådan var tänkt  

Nyckeltal i Almedalen:

antal deltagare på  
SPF Seniorernas egna seminarier:  cirka 200 

Mingel:  cirka 80

Facebook, antal följare 
som sett inläggen:  cirka 28 000 

Facebook, antal likes:  över 1500

twitter, antal tweets:  drygt 100

Webben, webbsändning  
antal tittare i realtid:  över 150

Webben, webbsändning 
i inspelat format, antal tittare:  cirka 300
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att användas som en idébank och ett stöd för  
SPF Seniorernas lokala valaktiviteter runt om  
i landet. Den innehöll bland annat underlag till 
debattartiklar och insändare, argument till  
SPF Seniorernas valfrågor, material och mycket mer.

Pensionärsskattekalkylatorn  
internationellt prisad
Pensionärsskattekalkylatorn har uppmärksammats 
internationellt som kampanjverktyg och vunnit 
kategorin bästa Digital Public Affairs vid Digital 
Communication Awards i Berlin, pris för Europas 
bästa kampanjsajt år 2014 vid European Excellence 
Awards i Paris och i kategorin Public Affairs vid  
Cristal PR som också den utdelades i Frankrike.

Nyhetsbrev

Senioragendan

SPF Seniorernas externa nyhetsbrev som riktar sig till 
beslutsfattare, opinionsbildare och representanter från 
media. Senioragendan har under året kommit ut två 
gånger. Innehållet i nyhetsbrevet baseras på vad som 
står på SPF Seniorernas agenda, vilka frågeställningar 
som vi särskilt lyfter i debatten och våra prioriterade 
frågor. Under året har Senioragendan bland annat 
rapporterat om SPF Seniorernas arbete inför valet 
2014, pensionärsskatten, valfriheten, kongressen  
i Jönköping samt vår medverkan i Almedalen. 

SPF Bladet 

Detta är förbundets interna nyhetsbrev som riktar 
sig till förtroendevalda inom organisationen. Bladet 
kommer ut tio gånger per år och distribueras via 
intranätet och medlemmarnas Min Sida. Innehållet 

speglar vad som pågår på förbundsnivå och ska 
rapportera från viktiga händelser och informera om 
vad som är på gång internt. Under nästa år ska 
bladet börja distribueras digitalt via e-mejl till alla 
förtroende valda utöver intranätet och Min Sida. 

Facebook/Twitter
På Facebook pågår en ständig och livlig dygnet-runt-
debatt bland våra medlemmar och andra intressenter. 
I början av januari hade SPF Seniorerna cirka 2 300 
följare på Facebook och när året var slut var den 
siffran uppe i närmare 20 000.
Även våra följare på Twitter ökar stadigt – under  
året har vi gått från dryga 40 följare till över 160 vid 
årsskiftet 2014/2015.

Trycksaker
Under året producerades ett antal trycksaker  
i samband med att Pensionärs skattekalkylatorn 
lanserades:
•	Roll-ups
•	Vykort
•	Affischer
•	Knappar
•	Tygkassar
•	Kundvagnsmynt
•	Bokmärken
Alla dessa produkter delades ut under Almedalsveckan 
med stor framgång. Även en liten A6-folder som 
presenterade SPF Seniorernas valmanifest togs fram 
under året. Denna folder blev snabbt en favorit ute  
i föreningarna och förbundet gjorde många omtryck 
av den. Bland andra populära trycksaker som togs 
fram under året kan nämnas Vård- och omsorgsfoldern.

Under december månad togs ett antal nya produkter 
fram i samband med namnbytet till SPF Seniorerna 
som trädde i kraft 1 januari 2015.

Mässor
Förbundet delade ut bidrag till distrikten för 
sammanlagt 15 mässor. De var fördelade över hela 
landet och såväl stora mässor som sträckte sig över 
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många dagar, som små lokala event. Exempel på 
mässor är 60 Plus i Falun, Uppsala och Västerås, 
Nolia i Piteå, Elmia Husvagn i Jönköping och 
Seniormässan i Malmö och Stockholm. För första 
gången deltog SPF Seniorerna på Bokmässan  
i Göteborg där bland andra välkända författarinnan 
Camilla Läckberg signerade böcker i montern. 
Bakom arrangemanget stod Göteborgs- och 
Bohusdistriktet.

Nytt namn och ny profil
Kongressen i Jönköping beslutade att förbundet den  
1 januari 2015 ska byta namn till SPF Seniorerna. 
Kongressen gav styrelsen i uppdrag att besluta om ny 
logotyp för förbundet. 

Arbetet med att ta fram en ny logotyp startades 
med ett omfattande workshoparbete tillsammans 
med kommunikationsbyrån Herlin Widerberg där  
ett 30-tal förslag behandlades. Dessa trattades sedan 
ned till sex skarpa förslag. Förbundsstyrelsen valde  
ut två slutförslag som visades upp för alla distrikts-
ordföranden på höstens DO-konferens, då gavs en 
tydlig indikation om vilket av de två förslagen som 
gillades mest. Därefter fattade förbundsstyrelsen  
i november definitivt beslut om logotypen. 

Nu påbörjade ett intensivt och omfattande arbete 
på förbundskansliets kommunikationsavdelning med 
att ta fram en helt ny grafisk profil. Vi ville i samband 
med namnbytet och den nya logotypen passa på att 
skapa en stark profil och ett tydligt grafiskt manér 
som ska bli SPF Seniorernas signum.

I linje med den nya grafiska profilen togs en ny 
produktkatalog fram innehållande kontorstryck, 

mallar för Word och Powerpoint, nytt medlemskort, 
tryck saker, roll ups och annonser. För att det ska 
vara enkelt och tydligt för distrikt och föreningar  
att använda den nya profilen togs en ny grafisk 
manual fram som distribuerades ut till alla distrikt 
och föreningar. 

En modern och tidlös logotyp

Tanken var att skapa en logo som uppfattas som 
tidlös och som ska fungera bra kommunikativt på 
flera års sikt. Samtidigt var det viktigt att ha en 
logotyp med ett modernt snitt som fungerar i alla 
sammanhang, såväl tryckta som digitala medier. 
Den nya logotypen har ett påtagligt eget grafiskt 
uttryck. De båda orden SPF och Seniorerna är 
ihopkopplade på ett sätt som innebär att de får en 
egen designmässig identitet där båda orden 
kompletterar varandra. Tillsammans bildar de en 
enhet. Det går inte att plocka bort vare sig det ena 
eller det andra ordet ur logotypen. 

Det nya grafiska uttrycket bygger på några enkla 
designprinciper. Kraftfulla och färgglada budskap 
tillsammans med vinklade ytor och bildbeskärningar. 
Det ska ge ett varierat och dynamiskt formspråk 
med en tydlig identitet. 

Den nya logotypen och den nya grafiska profilen 
togs i bruk av förbundet den 1 januari 2015. 
Föreningar och distrikt byter namn och logotyp,  
i enlighet med kongressbeslutet, i samband med 
sina årsmöten i början av 2015. 

30/6–1/7 SPF Seniorerna medverkar  
med seminarier och mingel i almedalen, 
med fokus på pensionärsskatten,  
pensionssystemet samt framtidens vård  
och omsorg.

Juli

Förbundet arrangerar ett bostads seminarium  
och lanserar Seniorernas bostadsrapport samt 
förbundets nya boende politiska program.  
På seminariet med verkade bland andra dåvarande 
bostadsminister Stefan attefall. 

21–22/8 SPF mästerskapen i golf arrangeras av  
SPF Viken och Fräkne.

30–31/8 SPF mästerskapen i boule arrangeras  
av SPF Kalmardistriktet samt SPF Blåelden  
och Solvändan.

Augusti
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I alla hytter väntade en välfylld goodie-bag 
innehållande smått och gott från förbundet och från 
utställarna ombord.

Journalisten Annika Jankell var kryssnings- 
värdinna ombord. För dansunderhållningen stod 
Ann Wilson och Dermot Clemenger från TV4:s 
Let’s Dance. De bjöd på både rafflande danstävling 
och dansskola ombord. På hemresan kunde 
medlemmarna botanisera bland utvalda utställare 
och lyssna till intressanta föreläsningar med bland 
andra Paolo Roberto, Alexandra Charles och 
författaren Catharina Ingelman-Sundberg. 

Förbundsordförande Karl Erik Olsson berättade om 
SPF Seniorernas valarbete och Gösta Bucht, SPF 
Seniorernas talesperson i vård- och omsorgs frågor, 
föreläste om Vård och omsorg på dina villkor!

Monika Olin Wikman tilldelades Stora Kvinno-
priset som delades ut ombord tillsammans med 
Swegmark of Sweden. Monika fick priset för sitt 
engagemang och entreprenörskap inom äldrefrågor, 
miljö och hälsa.

Med ombord fanns även förbundsstyrelsen och 
medarbetare från Veteranen som minglade runt och 
var tillgängliga för frågor.

den 28–29 april genomfördes Kasta loss med SPF Seniorerna 
för andra gången. resan blev en succé! denna gång reste drygt 
1 300 medlemmar i SPF Seniorerna med oss till Mariehamn 
för ett fullspäckat dygn ombord på Viking cinderella. 

Medlemsevent

en SPF-kryssning till åland
ej missas för allt smör i Småland.
Man trivs och mår väl, 
till knopp, kropp & själ. 
Sen får man ömt vårda sin skål-hand.
anita Persson, SPF Seniorerna Sofia
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1. Socialdepartentet  
Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten 
(SOU 2014:2)

2. Kulturdepartementet  
Rapport från Myndigheten för radion och tv  
om evenemangslista 

3. Justitiedepartementet  
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt 
finansierad verksamhet (SOU 2013:79)

4. Socialdepartementet  
En samlad kunskapsstyrning för hälso-och sjukvård 
och socialtjänst (Ds 2014:9) 

5. Justitiedepartementet  
Framtidsfullmakter (Ds 2014:16)

6. Finansdepartementet  
Promemorian Vissa inkomstskatte- och social-
avgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

7. Socialdepartementet 
Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763)

8. Tandvårds- och Läkemedelsverket  
Förslag till ändring av Tandvårds- och förmåns-
 läkemedelsförmånsverkets allmänna råd  
(TLVAR 2003:2) om ekonomiska utvärderingar

9. Socialstyrelsen  
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om ansvaret för äldre personer och bemanning  
i särskilda boenden

remissvaren finns publicerade på  
SPF Seniorernas hemsida www.spfseniorerna.se
de går även att beställa från förbunds kansliet,  
telefon 08-692 32 50

Besvarade remisser 2014

10/9 SPF mästerskapen i mattcurling arrangeras av SPF Varberg,  
tvååker, Lindberga och Veddige.

12/9 debattartikel på SVt opinion där christina rogestam  
kräver att äldre frågorna måste tas upp i partiledardebatten i SVt.

14/9 Val till riksdagen, kommun- och landstings fullmäktige 

23/9 Förbundets rundresa till samtliga distrikt inleds i Luleå.

September
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Vårt nuvarande medlemssystem saknar en sådan 
funktion och det motsvarar inte heller våra nya krav 
på stöd för medlemsvård och stöd för aktiviteter  
och event. 

Förbundsstyrelsen uppdrog därför en styrgrupp 
att ta fram ett förslag till ett modernt medlemssystem. 
Under hösten har en förstudie genomförts med 
berörd personal från förbundskansliet samt 

företrädare för distrikt och föreningar.
Tre större leverantörer av medlemssystem har 

lämnat offert, samtliga leverantörer erbjuder 
jämförbara medlemssystem med standardsystemet 
Microsoft Dynamics CRM som grund. 

Det nya medlemssystemet är tänkt att vara i drift 
så att den centrala uppbörden kan starta från och 
med 2016 års medlemsavgifter. 

Kongressen i Jönköping beslutade att förbundet ska införa 
central uppbörd för de föreningar som så önskar. 

Medlemssystemet

8–9/10 SPF mästerskapen i bowling arrangeras  
av SPF Skärholmen.

22–23/10 distriktsordförandekonferens,  
förbundets nya stadgar fastställs.

28/10 Uppföljningskonferens Förbättra äldres  
läkemedelsbehandling inleds i Karlstad.

Oktober

10–12/11 SPF:s Hjärnkoll – Bridge, Schack  
och frågesport arrangeras av förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutar om ny logotype.  
arbete inleds med att ta fram ny, gemensam  
grafisk profil.

November
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Medarbetare på 
förbundskansliet

anna Sandberg anna rask anna eriksson annika Klevgren Birgitta Holmsten

Jan arleij Johanna  Karin Bajlo Katarina Lindström Margareta Gärdestad
 L. Bhattacharyya   

dagmar Gustavsson eva-christine öhman Frida Johansson Gunilla Lindahl Hans-eric Berg
 

Medarbetare som slutat under 2014: Kerstin Söderberg, Gunnar Degerman, Peter Söderlund.
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Maria andersson Maria Samuelsson Marita Hedén ola nilsson Stickan carlsson

  

Stina nordström tommy Vestlin Ulrika Palmcrantz Veronica Sjölin ylva Bergman

SPF Seniorernas sakkunniga

Under året avslutades de sakkunnigas  
arbete för SPF Seniorerna och de tackades av  
vid kongressen i juni:
Kjerstin Genell Andrén
Olof Björlin
Gösta Bucht
Gunnar Carlsson
Margareta Grafström
Gerdt Sundström
Lars Nilsson – Lars rycktes hastigt ifrån oss  
i sam band med en trafikolycka våren 2014.  
Lars var utöver sin roll som sakkunnig engagerad  
i en rad projekt för SPF Seniorerna, bland annat 
som ansvarig för ålderism programmet. 

Kansliets ledningsgrupp

Stickan Carlsson, generalsekreterare
Johanna Lundin Bhattacharyya,  
ekonomichef
Stina Nordström, kommunikationschef
Ylva Bergman/Gunilla Lindahl,  
chefredaktör Veteranen
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SPF Seniorernas förbundsstyrelse

SPF Seniorernas förbundsstyrelse fram till kongressen i juni

SPF Seniorernas förbundsstyrelse efter kongressen i juni

Från vänster: Kjell Skålberg, Sonja åneman, Kjell Holmlund, Maritta Selin, Inger Ingesson, Börje Gustafsson, Bengt Lidström,  
eva Sahlin, Inger nyberg, Karl-erik axelsson – 1e vice ordförande, Ingela Lindberger – 2a vice ordförande, Karl erik olsson – ordförande, 
Inga-Lott thörnell. 

tredje raden från vänster: Jan rülcker, Inga-Lott thörnell, Sonja åneman, Lena Gustafsson, Börje Gustafsson, Kerstin Forsman.
andra raden från vänster: Birgitta Borg, Inger Ingesson, Peter Lindgren, Kjell Hansson.
Första raden från vänster: rune Kjernald – 1e vice ordförande, christina rogestam – ordförande, Kjell Skålberg – 2e vice ordförande.
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Arbetsutskottet
Christina Rogestam – ordförande, Rune Kjernald 
– 1e vice ordförande, Kjell Skålberg – 2e vice 
ordförande, Stickan Carlsson – generalsekreterare
 
Ett steg till
Inger Ingesson – sammankallande, Bengt Andersson, 
Morten Kehler, Ruby Lindström, Eva-Christine 
Öhman

Redaktionsrådet
Christina Rogestam, Rune Kjernald, Kjell Skålberg, 
Gunilla Lindahl, Stina Nordström
 
Ålderismprogrammet
Birgitta Borg – sammankallande, Astrid Kågedal, 
Eva Lantz, Evert Medbo, Lisbet Bolin, Gösta Bucht
 
Läkemedelsgruppen
Sonja Åneman – ordförande, Gösta Bucht,  
Lisbet Bolin, Margita Jacobsson, Arne Melander
 
Ekonomigruppen
Christina Rogestam, Rune Kjernald, Kjell Skålberg, 
Börje Gustafsson, Johanna Lundin Bhattacharyya

Valberedning 2011–2014
Inga Davidsson-Friberg, ordförande
Lars Stenbäck, vice ordförande 
Gunnar Bengtsson, Skåne
Inga-Britt Carlberg, Norrbotten
Jarl Graf, Skaraborg
Sven Hägerborg, Halland
Lillemor Lindberg, Stockholm
Jan-Erik Lövbom, Östergötland
Jan-Erik Nyberg, Västernorrland
Ulla-Britt Wall, Kalmar

Valberedning 2014-
Jan-Erik Lövbom, ordförande
Mona Lindblom, vice ordförande
Jarl Graf, Skaraborg
Per-Eric Josefsson, Uppsala
Bengt Lidström, Gotland
Staffan Magnusson, Jönköping
Elisabeth Olsson, Gästrikland
Richard Olsson, Stockholm
Pauli Petersson, Skåne
Maritta Selin, Västernorrland
Gunilla Wenander Grönvall, Halland

Förbundsstyrelsens grupper

Arbetsutskottet

Från vänster: rune Kjernald, christina rogestam, Kjell Skålberg.
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Anställda och uppdragstagare deltar i ett stort antal 
externa grupper (referensgrupper, brukarråd etc.) 
och bidrar även med inlägg och råd i grupper 
omkring statliga utredningar. Denna delaktighet  
i statens och berörda myndigheters verksamheter är 
av stor betydelse för att få de äldres behov och 
synpunkter tillgodosedda. Nedan följer de viktigaste 
av dessa grupper:

•	Regeringens	pensionärskommitée,	RPK

•	Socialstyrelsens	äldreråd,	Socialstyrelsen

•	Nationellt	forum	för	diskussion	av	företagets		 	
 arbete mot kunder, Apoteket AB

•	Koll	på	läkemedel,	PRO,	Apoteket	AB

•	LIF	medborgarforum,	Läkemedelsindustri	-	 	
 föreningen

•	Referensgrupp	för	satsningen	”Bättre	liv	 
 för sjuka äldre”, SKL

•	Samverkansgrupp	Våld	och	övergrepp	mot	äldre,		
 Länsstyrelsen i Stockholm, Socialstyrelsen, Boj, Roks

•	Vård	värd	samverkan,	PRO,	SPF	Seniorerna

•	Standardisering	av	vård	och	omsorg	för	äldre	med		
 omfattande behov i ordinärt och särskilt boende,  
 Swedish Standards Institute, SIS

•	Dialogmöten	angående	kvalitet	och	skydd	i	vård		
 och omsorg om personer med demenssjukdom,  
 Socialstyrelsen och Stockholms läns Äldrecentrum.

•	Dialogmöten	i	Äldresäkerhet,	Socialstyrelsen

•	Referensgrupp	för	”Multisjuka	äldre”,	
 Socialdepartementet
•	Referensgrupp	Vårdkontaktuppdraget, 
 Socialstyrelsen
•	Grupp	som	ska	revidera	de	nationella	riktlinjerna		
 för demensvården, Socialstyrelsen
•	Antidiscrimination	expert	group	ADEG,	 
 AGE  Europen Platform
•	Social	inclusion	expert	group	SIEG,	 
 AGE  Europen Platform
•	AGE	Governance-	Council	of	Administration,		
 AGE Platform Europe
•	Health	group,	AGE	Platform	Europe
•	Dignified	Ageing,	AGE	Platform	Europe
•	Privattandläkarnas	patientråd
•	Centrala	äldrerådet,	NTF
•	Nationell	samordning	av	trafiksäkerhetsarbetet,		
 Trafikverket
•	Referensgrupp	forskning	om	äldres	mobilitet	 
 och trafiksäkerhet, VTI
•	Pensionärsråd,	Pensionsmyndigheten
•	Pensionärspanel,	Statens	Tjänstepensionsverk
•	Pensionsgrupp	D5	gruppen,	de	fem	rikstäckande		
 pensionärsorganisationerna
•	Palliativa	Rådet
•	Reklamationsnämnd,	Sveriges	Begravningsförbund

Valberedningens arbete

Valberedningens uppgift var att ta fram förslag  
på ny ordförande, presidium ett antal nya ledamöter. 
Distrikten uppmanades att komma med förslag men 
det gav magert resultat. Beredningen listade de  
erfarenheter och egenskaper som krävdes av en ord-
förande och föreslog lämpliga namn. Ordförande  
och vice ordförande träffade och intervjuade flera  

kandidater, innan vi slutligen fanns den mest lämpliga 
och erfarna personen. När det gällde ledamöter utgick 
vi från den kompetens som fanns bland de kvarstående 
och vad som behövde kompletteras med bland annat 
kunskap om de olika distrikten. Valberedningen var 
enig om förslag till ordförande och ledamöter. 

Externa grupper
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•	Fullmäktigeledamot,	Folksam	Liv
•	Fullmäktigeledamot	Folksam	Sak
•	Referensgrupp	till	utredning	om	kvalitets	-	 	
 indikatorer på apotek och strukturerade  
 läkemedelssamtal, Läkemedelsverket
•	CBL-rådet	(Centrum	för	bättre	läkemedels	-	 	
 användning), Läkemedelsverket

• Styrelseledamot, Alma Folkhögskola
•	Tobacco	Endgame	Rökfritt	Sverige	2015
•	Patientråd,	Vårdanalys
•	 Juryn	Studieförbundet	Vuxenskolans	Författarpris
•	Dialogmöte,	Vårdanalys
•	Referensgrupp	Äldreguiden,	Socialstyrelsen
•	Övervakning	och	robotar	i	vård	och	omsorg,	 
 Statens Medicinsk Etiska Råd

•	Äldreutredningen,	Socialdepartementet
•	Styrgrupp	Vinnova	Projekt	”Personcentrerad		 	
 Vård”, Famna
•	Referensgrupp	Seniorvaccination,	PRO	 
 och Sanofi Pasteur
•	SCI	–	Swedish	Care	International
•	Dialogforum,	IVO
•	Patientråd,	Vårdanalys
•	Referensgrupp	Hjälpmedelsområdet,	Socialstyrelsen
•	Referensgrupp	Bostäder	för	äldre	–	 
 Socialdepartementet
•	Demokratiutredningen,	SOU
•	Referensgrupp	Digitaliseringskommissionen,	SOU

•	Nationellt	bedrägericentrum,	Polisen

SPF Seniorerna tiodubblar antalet följare  
på Facebook under året och följs av drygt  
20 000 seniorer över hela landet.

Förbundets nya namn och nya stadgar gäller  
från årsskiftet.

December
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året som gått
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Årsredovisning för  
räkenskapsåret 2014

Styrelsen för SPF Seniorerna, organisationsnummer  
888000-2830, avger följande årsredovisning.

Innehåll  

 Förvaltningsberättelse  ..............................................................................................................................................................................................................  44
 Resultaträkning  ...............................................................................................................................................................................................................................  48
 Balansräkning  ....................................................................................................................................................................................................................................  49  
 Noter  ..............................................................................................................................................................................................................................................................50

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.  
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Förvaltningsberättelse 
SPF Seniorerna är en fristående och ideell organisation 
som är partipolitiskt och religiöst obunden.
SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar  
fördelade på 27 distrikt och ca 820 föreningar.

Förbundets ledord är valfrihet, inflytande och  
livskvalitet. De flesta medlemmar söker sig till  
SPF Seniorerna för att delta i föreningarnas aktiviteter, 
vara med i gemenskapen och för att stödja det
äldrepolitiska arbete som förbundet driver centralt  
i regeringens pensionärskommitté mot riksdags-
partierna samt lokalt och regionalt i pensionärsråden 
i kommunerna och landstingen. 

SPF Seniorerna arbetar för att äldre ska ha en bra 
ekonomi, bra hälsa och en bra vård och omsorg.

Stadgar

Förbundet ska enligt stadgarna

•	 tillvarata	och	verka	för	äldres	sociala	 
 och ekonomiska intressen
•	 motverka	diskriminering	på	grund	av	ålder
•	 informera	och	skapa	debatt	i	samhällsfrågor	 
 som berör äldre
•	 verka	för	att	medlemmarnas	erfarenheter	 
 och kunskaper tillvaratas i samhället i samspel 
 med yngre generationer
•	 främja	folkhälsa	och	verka	för	ett	livslångt	lärande
•	 verka	för	jämställdhet	mellan	kvinnor	och	män		
 samt mellan yngre och äldre
•	 samverka	med	andra	organisationer	nationellt	 
 och internationellt
•	 samverka	med	centrala	myndigheter
•	 ansvara	för	övergripande	marknadsföring

Mål

Mål under kongressperioden 2011-2014
•	 attrahera	yngre	seniorer
•	 värna	om	nuvarande	medlemmar
•	 öka	medlemstalet	till	275	000

Medlemsutveckling

För första gången på många år har antalet med-
lemmar minskat. Vid utgången av 2014 fanns
269 372 medlemmar registrerade. Under året  
ny rekryterades 18 200 medlemmar. Under 2014 var
minskningen 1 046 personer -0,4 %.  

Medlemmarnas medelålder är 77 år. 62% av medlem-
marna är kvinnor.

Kommunikation och media

Förbundets medvetna strategiska arbete med att 
synas och höras mer i media bar frukt under året.
Totalt ökades närvaron i media radikalt. Från att ha 
varit ett fåtal debattartiklar i riksmedia per år så
resulterade 2014 med ett stort antal artiklar i alla de 
stora rikstidningarna och andra mediakanaler.
Användandet av bland annat Facebook som 
informa tionskanal blev också mycket framgångsrikt.

Viktiga händelser under året

•	 Förbundet	började	året	med	att	åka	runt	på	en		
 valturné till sex platser i landet då valmanifest,
 pensionärsskattekalkylatorn och valprognos var  
 huvudpunkterna i programmet.

•	 SPF	Seniorerna	korade	Seniorvänlig	kommun	 
 för femte året i rad i mars. Vinnare blev
 Munkedals kommun. Samtidigt utsågs  
 Årets Senior och Junior efter en omröstning  
 i medlemstidningen Veteranen. Årets Senior  
 blev forskaren och professorn Yngve Gustavsson.
 Årets Junior blev FannyWesterberg och Pernilla  
 Kristoffersson.

•	 SPF	Seniorerna	Kastade	Loss	för	andra	året.		 	
 Denna gång med Viking Lines Cinderella med  
 drygt 1 200 medlemmar ombord.

•	 Inför	Almedalen	träffade	förbundet	statsministern		
 Fredrik Reinfeldt och oppositionsledaren
 Stefan Löfven tillsammans med de andra fyra   
 pensionärsförbunden.

•	 SPF	Seniorerna	medverkade	i	Almedalen	med	 
 tre egna seminarier som webbsändes och ett
 seminarium tillsammans med PRO  
 och Apoteket AB.

•	 Förbundet	genomförde	sin	28:e	Kongress	 
 i Jönköping den 11–13 juni. Samtidigt firade
 förbundet 75 år.

•	 Christina	Rogestam	valdes	till	ny	förbunds	-	 	
 ordförande.

•	 Nya	stadgar,	nytt	förbundsnamn	och	frivillig	 
 central uppbörd var några av de framtidsinriktade
 besluten som togs vid kongressen.
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•	 Vård	och	omsorg	i	ny	tid,	Ett	steg	till,	 
 Ålderism och Mål och riktlinjer var andra viktiga
 rapporter och förslag som avhandlades på  
 kongressen.

•	 Speciella	gäster	vid	kongressen	var	Äldreminister		
 Maria Larsson, partiledarna Annie Lööf och
 Stefan Löfven.

•	 Ett	intressant	bostadsseminarium	genomfördes	 
 i augusti där regeringens och oppositionens
 bostadstalespersoner medverkade. SPF Seniorernas  
 bostadsrapport presenterades vid seminariet.

•	 En	enkätundersökning	genomfördes	bland	de			
 personer som valt att avsluta sitt medlemskap  
 i förbundet. Minst lika viktigt är det att jobba  
 med att behålla medlemmar och attraktiva
 aktiviteter som att rekrytera nya medlemmar.

•	 SPF	Seniorerna	i	samarbete	med	PRO	och  
 Apoteket AB besökte sju olika platser under   
 hösten och bland annat redovisades statistik om  
 överskrivning av läkemedel. Koll på läkemedel  
 heter projektet som fått extra stöd av regeringen  
 under två år med en miljon kronor per år.

•	 Förbundsstyrelsen	och	kansliet	påbörjade	en 
 Landet-runt-resa i september med målet att  
 besöka samtliga 27 distrikt och öka dialogen  
 mellan förbundet och distriktsstyrelserna.

•	 Under	hösten	vann	förbundet	flera	priser	i	olika		
 internationella tävlingar med Pensionärskalkylatorn.

•	 Vid	DO-konferensen	i	oktober	fastställdes	de	nya		
 stadgarna för förbund, distrikt och förening.

•	 I	november	bestämde	förbundsstyrelsen	hur	det		
 nya varumärket och logotypen skulle se ut för  
 SPF Seniorerna.

Året i siffror (tkr)

Intäkter

SPF Seniorernas totala verksamhetsintäkter uppgick 
under året till 53 516 (53 003), vilket är en ökning 
med 1% från 2013.

Kostnader

SPF Seniorernas totala kostnader uppgick under 
året till 56 491 (48 589). De ökade kostnaderna 

beror i första hand på förbundets genomförda 
kongress samt satsningen i valrörelserna.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna uppgår till 21 521 (18 858) 
och avser produktionskostnad för tidningen  
Veteranen, varuförsäljning i webbutiken, medlems-
förmåner, de konferenser som förbundet ordnat
under året, den påbörjade organisationsutvecklingen 
och lämnade projekt- och mässbidrag till föreningar. 
Här ingår också föreningsupport som avser under håll 
och utveckling av medlemsregister, webb, bokförings -
program och övriga moduler som distrikt och 
föreningar använder m.m.

Övriga externa kostnader

De övriga externa kostnaderna uppgår till 16 505 
(11 935) och avser förutom de fasta lokal- och
administrationskostnaderna, reklam och PR, 
konsulttjänster samt övriga kostnader.

Personalkostnader
Personalkostnaden uppgår till 18 211 (17 580).

Avskrivningar
Avskrivningar uppgår till 254 (216).

Reserveringar
Varje år görs reservering av ändamålsbestämda 
medel om 500 för framtida kongress. Utnyttjande
av medlen sker vart tredje år då kongressen genom-
förs, vilket skett i år med 1 500 tkr.

Den reservering för särskilda satsningar på 5 327 
som gjordes inför året nyttjades inte av flera skäl,
bland annat på grund av beslut tagna vid kongressen. 
Medlen kommer istället att användas under
2015 bl a för att finansiera utveckling av ny webb 
och medlemssystem.

Årets resultat efter finansiella investeringar utgörs 
av ett underskott på 433 tkr.

Finansiella investeringar
Förbundets resultat från finansiella investeringar  
uppgår till 2 542 (1 413).

Målet för förvaltningen och vår placeringspolicy  
är att långsiktigt bidra till SPF Seniorernas verksam-
het med så stora tillskott som möjligt. Instruktionen 
för kapitalförvaltningen innehåller bland annat ett
balanskrav mellan aktier och så kallade räntebärande  
värdepapper (30–70 mellan de olika tillgångsslagen).
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Förvaltning
Förbundsstyrelsen har under 2014 bestått av 13 ordinarie 
ledamöter samt en personalrepresentant.

Förbundsstyrelsen har haft 12 möten under året och  
arbetsutskottet har haft 12 möten under året.

Revisorer
Förtroendevalda
Kjell Holmlund, ordinarie, Margareta Nyström, ordinarie, 
Andris Widuss, ersättare och Arne Johannesson, ersättare.

Auktoriserade
Ulrika Granholm Dahl, ordinarie, Öhrlings  
Price waterhouseCoopers AB, Marie Welin, ersättare,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Viktiga händelser efter räkenskaps årets utgång:

•	 Under	första	veckan	2015	skickade	förbunds	-	 	  
 kansliet ut information om den nya logotypen,
 dokumentmallar, riktlinjer för den nya grafiska   
 profilen, nya stadgar, klisterdekaler med den
 nya logotypen m m. till samtliga föreningar  
 och distrikt.

•	 Under	februari	avslutades	Landet-runt-resan  
 till distrikten.

•	 Sex	konferenser	genomfördes	runt	om	i	landet	 
 på temat Var med och bestäm, med KPR och
 LPR-ledamöter som målgrupp.

•	 Under	februari	genomfördes	ett	seminarium	 
 i Stockholm som fokuserade på valfriheten inom
 vård och omsorg. Bland andra medverkade parti -  
 ledaren Annie Lööf och journalisten Annika
 Hagström var moderator.

•	 Förbundsstyrelsen utsåg på styrelsemötet  
 den 16 februari Peter Sikström till ny general -   
 sekreterare.

66,09%

8,47%
4,64%

20,80%

Medlemsavgifter: 35 370

Annons- och prenumerations-
intäkter Veteranen: 11 131

Bidrag: 2 484

Övriga verksamhetsintäkter: 4 531

Totala intäkter tkr

Summa 53 516

38,10%

29,22%

Summa 56 491

Resultat från 
finansiella investeringar 2 542
 
Årets resultat -433

0,45%

32,24%

Verksamhetskostnader: 21 521

Övriga externa kostnader: 16 505

Personalkostnader: 18 211

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar:  254

Totala kostnader tkr
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Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2014 2013 2012 2011 2010

antal medlemmar 269 372 270 331 268 176 263 840 259 910

Medelantal anställda 25 25 24 22 24

Intäkts och kostnadsanalys (tkr)

Verksamhetens intäkter 53 516 53 003 46 538 47 759 46 342

Verksamhetens kostnader -56 491 -48 589 -47 485 -48 753 -46 167

Verksamhetens resultat -2 975 4 414 -947 -994 175

resultat från finansiella investeringar 2 542 1 413 1 629 -738 984

årets resultat -433 5 827 682 -1 732 1 159

Ekonomisk ställning

eget kapital (tkr)  35 220 35 653 29 826 29 144 30 877

Soliditet %  83,0 86,0 84,0 81,0 85,0

Resultatet av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång framgår
i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar och noter.
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Resultaträkning

    Not 2014 2013

Förbundets intäkter    2

Medlemsavgifter     35 370 34 988

Bidrag     2 484 2 812

övriga verksamhetsintäkter     15 662 15 203

Summa förbundets intäkter     53 516 53 003

Förbundets kostnader

Verksamhetskostnader    3 -21 521 -18 858

övriga externa kostnader    4 -16 505 -11 935

Personalkostnader    5 -18 211 -17 580

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar    -254 -216

Summa förbundets kostnader     -56 491 -48 589

Verksamhetsresultat     -2 975 4 414

Resultat från finansiella investeringar

resultat från värdepapper    6 2 540 1 384

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    6 31

räntekostnader och liknande resultatposter    -4 -2

Summa resultat från finansiella investeringar    2 542 1 413

Resultat efter finansiella poster     -433 5 827

Årets resultat     -433 5 827

Fördelning av årets resultat    7

årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)    -433 5 827

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år   1 500 -

reservering av ändamålsbestämda medel för framtida kongress   -500 -500

reservering av särskilda satsningar     - -5 327

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital    567 -
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  Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar  1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier  8   630 539

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav  9   35 301 33 988

aktier i dotterbolag     - 47

     35 301 34 035

Summa anläggningstillgångar     35 931 34 574

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Handelsvaror     210 419

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar     974 1 268

övriga kortfristiga fordringar     84 142

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    1 836 1 456

     2 894 2 866

Kassa och bank     3 172 3 556

Summa omsättningstillgångar     6 276 6 841

Summa tillgångar     42 207 41 415

Eget kapital och skulder  1

Eget kapital  7

Ändamålsbestämda medel     5 827 6 827

Balanserat kapital     29 826 22 999

Årets resultat     -433 5 827

     35 220 35 653

     35 220 35 653

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder     4 017 3 103

övriga kortfristiga skulder      610 587

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10   2 360 2 072

     6 987 5 762

Summa eget kapital och skulder     42 207 41 415

Ställda säkerheter     Inga Inga

ansvarsförbindelser     Inga Inga

Balansräkning
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Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredo-
visnings lagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd för ideella föreningar. Principerna är oförändrade 
i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för  
medlemskap i förbundet.
Som bidrag räknas likvida medel som en förening 

erhåller från en bidragsgivare som är ett offentlig-
rättsligt organ eller annan bidragsgivare. Ett bidrag 
intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats 
till förbundet. Intäktsredovisningen sker endast när 
det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att 
bidraget inte kommer att återkrävas.
Annons- och prenumerationsintäkter redovisas 

som övriga verksamhetsintäkter.

Kostnadsredovisning

Från och med 2013 har en omklassificering av  
kostnaderna ägt rum. För att tydligare belysa  
förbundets verksamhetskostnader har dessa särskiljts 
från övriga externa kostnader.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till  
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda 
ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande 
avskrivningstider:
Datorer 3 år
Kontorsmaskiner 5 år
Förbättringsutgift på annans fastighet 6 år
Kontorsmöbler 10 år

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepapper värderas till anskaffnings-
värdet. Om det verkliga värdet minskat och denna 
nedgång anses vara varaktig görs ned skrivning. Vid 
värdering tillämpas denna princip på aktieportföljen 
som helhet respektive ränteportföljen som helhet, 
vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot 
orealiserade vinster inom respektive portfölj.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Eget kapital

Eget kapital utgörs av kongressfond, avsättning till 
särskilda satsningar och balanserat kapital.

Kongressfonden utgörs av avsättningar för framtida 
kongress. När förbundet belastas med kostnader 
för kongressen redovisas dessa i resultaträkningen. 
Upplösning sker därefter av Kongressfonden med 
motsvarande belopp.

Koncern

Koncernen bestod första halvåret av SPF Seniorerna 
och det helägda dotterbolaget Silvergen AB.

Dotterbolaget som inte bedrev någon verksamhet 
likviderades 2014-06-03.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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Not 2 Förbundets intäkter

Förbundets intäkter fördelar sig enligt följande:    2014 2013

Medlemsavgifter     35 370 34 988

annons- och prenumerationsintäkter Veteranen    11 131 12 531

Bidrag     2 484 2 812

övriga verksamhetsintäkter     4 531 2 672

Summa     53 516 53 003

Bidrag fördelar sig enligt följande:

eU     - 156

Staten     2 484 2 523

övriga     - 134

Summa     2 484 2 813

Under 2014 utbetalade Socialstyrelsen bidrag till riksomfattande pensionärsorganisationer  
med sammanlagt 8 000 tkr. SPF Seniorernas andel härav var 2 484 tkr motsvarande 9.50 kronor  
per medlem. Bidraget beräknades på antalet medlemmar per 1 juli 2013.
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Not 3 Verksamhetskostnader

    2014-12-31 2013-12-31

Varuförsäljning     428 433

Veteranen produktionskostnad     13 045 12 756

Föreningsupport     2 783 1 571

Konferenser     1 416 1 214

organisation     1 575  1 196

Lämnade bidrag     1 759 1 174

övrigt     515 514

Summa     21 521 18 858

Not 4 Övriga externa kostnader

     2014 2013

Lokal     3 141 3 157

resekostnader     2 158 1 656

reklam och Pr     1 935 1 239

Kontorsmaterial, trycksaker     1 943 692

tele- och portokostnader     711 638

Försäkring och risk     329 268

data- och konsulttjänster     4 008 2 874

övriga kostnader     2 280 1 411

Summa     16 505 11 935
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Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

     2014 2013

Antal anställda

Kvinnor Sverige     18 17

Män Sverige     7 8

Totalt     25 25

Löner och andra ersättningar:

arvoden till styrelse och övriga     789 675

övriga arvoden     147 97

övriga anställda     11 698 11 058

Totala löner och ersättningar     12 634 11 830

Sociala kostnader     4 644 4 580

varav pensionskostnader     1 215 1 090

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor     7 7

Män     6 6

Totalt     13 13

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt
prisbasbelopp. Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BRNAR 2002:9.

Under kongressperioden 2014–2017 fördelas årsarvoden till förtroendevalda enligt följande:
Förbundsordförande: fast arvode på fem prisbasbelopp, 1:e och 2:e vice ordförande: fast arvode  
på två prisbasbelopp.

Sammansträdesarvode uppgår till 0,022 prisbasbelopp.

Det ideella arbetet inom SPF Seniorerna är av stor omfattning. Stora arbetsinsatser utförs av medlemmar 
och förtroendevalda inom föreningar och distrikt. Det ekonomiska värdet av det ideella arbetet framgår
inte i resultaträkningen.
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Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar 
  som är anläggningstillgångar

     2014 2013

räntor     838 590

realisationsresultat vid försäljningar     1 866 937

Förvaltningskostnad     -164 -145

Summa     2 540 1 384

Not 7 Eget kapital

 Kongressfond Övrig reservering Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans 1 500 5 327 28 826 35 653

Utnyttjade reserveringar -1 500 - 1 500 -

reserveringar 500 - -500 -

årets resultat - - -433 -433

Utgående balans 500 5 327 29 393 35 220

Not 8 Inventarier

   2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden   2 150 2 123

årets inköp   345 26

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 495 2 149

Ingående avskrivningar   -1 610 -1 394

årets avskrivningar   -254 -216

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 864 -1 610

Utgående restvärde enligt plan   630 539
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Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

   2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden   33 988 26 993

Årets förändringar

–tillkommande värdepapper   42 246 33 920

–avgående värdepapper   -40 932 -26 925

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  35 301 33 988

Utgående redovisat värde, totalt   35 301 33 988

Varav noterade aktier

redovisat värde   35 301 33 988

Börsvärde eller motsvarande   38 017 36 205

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

   2014-12-31 2013-12-31

Särskild löneskatt på pensioner   489 563

Semesterlöner inkl sociala avgifter   779 522

övriga upplupna kostnader   275 488

Förutbetalda intäkter   817 499

Summa   2 360 2 072
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Christina Rogestam Rune Kjernald
Förbundsordförande 1e vice ordförande

Kjell Skålberg Birgitta Borg
2e vice ordförande

Kerstin Forsman Börje Gustafsson

Lena Gustafsson Kjell Hansson

Inger Ingesson Peter Lindgren

Jan Rülcker Inga-Lott Thörnell

Sonja Åneman

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-04-30.

Ulrika Granholm Dahl Arne Johannesson
Auktoriserad revisor

Margareta Nyström

Stockholm 2015-04-14
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Revisionsberättelse
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Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
SPF Seniorerna för år 2014. Förbundets årsredo-
visning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 43–55. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta  
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed. För den auktoriserade 
revisorn innebär detta att denna utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i års -  
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur förbundet upprättar årsredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets 
interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten  
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen  
i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat  
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 
2014 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

till kongressen i SPF Seniorerna, org.nr 888000-2830
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Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi  
även utfört en revision av styrelsens förvaltning  
för SPF Seniorerna för år 2014. 

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i förbundet för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 30 april 2015 

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor   

Margareta Nyström Arne Johannesson
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