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Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Hallsberg 2020
                                                                                                                                                              
Utifrån förbundets fyra mål har SPF Seniorerna Hallsberg följande 
verksamhetsplanering att arbeta med under 2020.
Utvärdering och ev. revidering sker innan årsmötet 2021.

VI-ANDA OCH IDENTITET
HUR:
Vi utbildar/fortbildar nya styrelsesammansättningar i ledarskap för en ideell förening 
samt verkar för att föreningen är representerad i distriktets sammankomster för att 
såväl ge och ta idéer och erfarenheter.

REKRYTERA och BEHÅLLA
HUR:
Vi skall under 2020 öka medlemsantalet med 3%.

Vi kontaktar nya medlemmar och bjuder in dem till en kort information i samband med 
ett ordinarie månadsmöte.

Vi fortsätter med våra pubaftnar och Mat på Byn varje månad dit våra nya medlemmar 
bjuds in.

Vi skall ytterligare anpassa våra programutbud och aktiviteter på ett sätt där 
önskemål och intressen tas till vara. Detta leder till att vi får behålla våra medlemmar.

Kontaktnät skapas för att kunna nå medlemmar inför månadsmöten och andra 
aktiviteter, t.ex. medlemmar som inte har deltagit på ett tag, kanske svårt med skjuts, 
känner ingen eller kanske har glömt bort. Ett kort telefonsamtal för en påminnelse kan 
ge den enskilde medlemmen en positiv känsla (någon bryr sig om mig).



 HALLSBERG

PÅVERKAN och INFLYTANDE
HUR:
Hallsbergs SPF Seniorer har och skall fortsätta tillhandahålla kompetenta och drivna 
ledamöter i KPR (Kommunala pensionärsrådet). Dessa ledamöter skall en gång per år
 informera om KPR:s uppdrag och våra möjligheter att påverka.

På minst ett månadsmöte per termin skall styrelsen ha dialog med medlemmarna om 
vårt programutbud och andra frågor, som medlemmarna bedömer som angelägna. 
Någon från styrelsen eller programkommittén sitter med som samtalsledare och skriver 
ner vad som framkommit. Dessa tankar och idéer diskuteras på följande styrelsemöte. 
Återkoppling till medlemmarna bör ske på nästkommande månadsmöte, så att 
medlemmarna upplever det meningsfullt att engagera sig.

SYNAS och HÖRAS
HUR:
Vi strävar efter att SPF Seniorerna Hallsberg lämnar in underlag till såväl lokala som 
regionala medier för att sprida information och ställningstaganden i olika frågor och 
händelser.
Det är ordföranden som har föreningens huvudansvar för inlämnat material 
som berör SPF Seniorerna Hallsberg.

Vår hemsida är aktiv och attraktiv, vi har en hemsidesansvarig. Alla medlemmar är 
välkomna att bidra med material. Informationsmail om kommande aktiviteter skickas ut 
varje vecka under vår och höstsäsong samt vid särskilda händelser.

Vi deltar i lokala arrangemang som t.ex. Hallsbergs Höstmarknad, Hallsbergsmässan och
Seniorfestivalsveckan. Ansvarig för detta är ordföranden men därutöver finns behov av 
flera medlemmar som engagerar sig.

Styrelsen och övriga medlemmar som representerar föreningen utåt bör bära SPF-
märket eller SPF:s namnbricka.


