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Verksamhetsplan för 2022 

 
Under förutsättning att pandemiläget har förbättrats och att möjligheterna finns 

för att träffas i större grupper, kommer nedan aktiviteter att genomföras. 

 

Medlemsträffar 

Medlemsträffar anordnas av programgruppen månatligen under året, januari – 

maj och augusti – december. Dessa ska innehålla relevant samhällsinformation, 

äldreinformation, föreläsningar, varierande underhållning samt kaffestund. 

 

Samtliga medlemmar kallas via epost och hemsidan till februarimötet, tillika 

årsmöte. 

 

Styrelsen 

Styrelsen ska hålla minst 10 protokollförda styrelsemöten under året. Budget för 

verksamhetsåret ska upprättas och presenteras vid årsmötet. Föreningens 

verksamhet ska kontinuerligt följas upp under verksamhetsåret. 

En analys av föreningens organisation och funktioner efter årsmötesbesluten ska 

göras i syfte att tydliggöra samtliga funktioners uppdrag. 

 

Funktionärsträffar 

En årlig funktionärsträff arrangeras efter behov. Den anordnas för samtliga 

funktionärer inom SPF Seniorerna Finspång. Syftet är att diskutera och inspirera. 

 

Resor 

Föreningens resegrupp har till uppgift att anordna resor - såväl endagsresor som 

flerdagsresor. Resegruppen ska eftersträva att göra minst 6 endagsresor under 

året och minst 3 andra resor. 

 

Studiebesök 

Program- och studiegruppen arrangerar 4 studiebesök per år. 

 

Ytterligare aktiviteter 

o studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

o motionsgrupper i samarbete med Medley 

o boule i Bruksparken under sommarsäsongen 

o utflykter till Lunddalen sommartid i samarbete med kommunen och andra 

pensionärsföreningar 

o vandringar i Östergötland 

o föreläsningar 

o tillsammans mot ensamhet 

De olika grupperna ska samordna sina verksamheter och rapportera in till 

styrelsen. 
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Östgötadistriktet 

Medlemmarna ska uppmuntras att delta i de av Östgötadistriktet anordnade 

aktiviteterna. 

 

KPR och RPR 

Föreningen är representerad i Kommunala pensionärsrådet (KPR) och i 

Regionala pensionärsrådet (RPR). Respektive representant rapporterar vid behov 

aktuell information till deltagarna i medlemsträffarna. 

 

Övrigt 

Föreningens hemsida (www.spfseniorerna.se/finspang) ska regelbundet 

uppdateras med aktuell information om föreningens olika arrangemang. 

Annonser sätts in i Norrköpings Tidningar, Folkbladet och Fokus Finspång 

angående planerade aktiviteter. 

 

Medieansvarig rapporterar kontinuerligt genomförda aktiviteter till Norrköpings 

Tidningar, Folkbladet samt tidningen Senioren. 

 

Information frånsamtliga verksamheter ska finnas med i styrelsens 

verksamhetsberättelse. 

 

Föreningen har ambitionen att delta i olika samhällsarrangemang och dessutom 

undersöka möjligheten till ett aktivt miljötänkande. 
 

http://www.spfseniorerna.se/finspang

