
 

Verksamhetsplan fö r 2021 
 

Med anledning av den pågående pandemin och de begränsningar som 
myndigheterna ställer på verksamheter får detta års verksamhetsplan ses som en 
ambition. Vi ställer vårt hopp till den nu påbörjade vaccinationen och att den på sikt 
ger oss större möjligheter att starta upp vår verksamhet, kanske inte fullt ut, men 
ändå en mer social samvaro.  

Medlemsträffar 

Ett antal medlemsträffar anordnas under året med varierande innehåll såsom underhållning, 

föreläsningar, aktuell samhällsinformation. Vid samtliga medlemsmöten serveras någon form 

av förtäring. Alla medlemmar erhåller handlingar till årsmötet via post med svarskuvert avsett 

för röstning. Decembermötets tema är advent. 

Förutom medlemsträffar planeras ett antal vandringar och studiebesök av olika slag. 

Samordning skall ske mellan program-, studie- och resegruppen. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen skall hålla minst 5 protokollförda styrelsemöten under året. Budget för 

verksamhetsåret skall upprättas och presenteras vid årsmötet. 

En analys av föreningens organisation/funktioner efter årsmötesbesluten skall göras i syfte att 

tydliggöra samtliga funktioners och gruppers uppdrag. Även omfattningen av ”rollerna” 

anpassas för att befrämja rekrytering av nya funktionärer. 

 

Funktionärsträff  

En årlig funktionärsträff arrangeras efter behov. Den anordnas för samtliga funktionärer inom 

SPF Seniorerna Finspång. Avsikten är att diskutera och inspirera. 

 

Nya medlemmar 

Nya medlemmar hälsas välkomna vid första  medlemsträffen samt erhåller 

informationsmaterial.   

 

Resor 

Föreningens resegrupp har till uppgift att anordna resor, såväl endagsresor som flerdagsresor.  

Studiecirklar och föreläsningar 

Studiegruppen arrangerar ett antal studiebesök per år. 

 

 



 
Utflykter 

Studiegruppen och Motion & Hälsa anordnar ett antal utflykter per år. 

 

Distriktet 

Medlemmarna ska uppmuntras att delta i de aktiviteter som anordnas av Östgötadistriktet, 

såsom utbildningar för olika funktionärer m.m. 

 

KPR och RPR 

Föreningen skall representeras i kommunens pensionärsråd (KPR). Vi har även en 

representant i RPR. Representanterna ska regelbundet vid månadsmötena rapportera om vad 

som förekommit i de båda pensionärsråden. Styrelsen ska hålla sig fortlöpande informerad 

med arbetet i KPR. 

Aktiviteter som föreningen anordnar  

 Studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  

 Motionsgrupper i samarbete med Medley. 

 Boule i Bruksparken under sommarsäsongen 

 Gemensamma luncher och caféutflykter för att skapa gemenskap inom föreningen. 

 Utflykter till Lunddalen sommartid i samarbete med kommunen och andra 

pensionärsföreningar. 

Övrigt  

Föreningens hemsida (http://www.spfseniorerna.se/finspang) ska regelbundet uppdateras med 

aktuell information om föreningens olika arrangemang. Föreningens sekreterare lämnar 

löpande information till NT och Folkbladet angående föreningens planerade aktiviteter. Vi 

skall publicera information inför/om våra aktiviteter i Fokus Finspång. 

Pressreferenten rapporterar genomförda aktiviteter till NT och Folkbladet. 

Föreningen deltar i de seniordagar som kommunen anordnar.  

Information från samtliga verksamheter ska finnas med i styrelsens verksamhetsberättelse.  

 


