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Nu är sommaren snart slut och höstens alla SPF-aktiviteter väntar! Det blir som vanligt en 
rolig och spännande höst där mycket kommer att hända. 
 
Vi får hjälpas åt med en del småproblem: 

• Kristinas efterträdare, Maria Jacobsson, börjar inte förrän omkring 1 november. Men 
den som väntar på något gott …......  Ni får träffa henne på ordförandekonferensen i 
Smålandsstenar. 

• Våra IT-system har fortfarande en del barnsjukdomar, men de tillfrisknar så sakta. En 
bra sak är att Maria tidigare jobbat med IT-utbildningar och Kristina har också lovat 
att hjälpa oss framöver med ev. utbildningar. 

• Det går inte bra för J-Södra. Frågan är om ni kan göra något åt det? 
 

Fortsatt samverkan med övriga pensionärsorganisationer 
Det framgångsrika samarbetet med de övriga tre pensionärsorganisationerna fortsätter. Den 27 
september träffas vi fyra ordföranden igen för att planera för framtida samarbetsprojekt. 
 

Kongressen  
Förbundskongressen ägde rum i Gävle den 12-15 juni.  Eva Eriksson valdes till ny 
ordförande. Medlemsavgiften till förbundet höjdes med 30 kr. Flertalet av våra 6 motioner 
besvarades positivt. Och mycket mera! 
Ni får en mer utförlig redovisning på ordförandekonferensen. 
 

Utbildningar och möten hösten 2017 
 
12 september Folkhälsokonferens på Visingsö. 
18 september Valberedningsutbildning i Nässjö. 
 
21 september NTF-utbildning Äldre i trafiken. 
 
12 oktober PR-konferens Seniorernas Hus i Jönköping. 
 
16 och 23 oktober SV:s Inspirationsdagar i Finnveden resp. Höglandet. 
 
20 oktober och 24 november för blivande instruktörer i Enkel Yoga i Nässjö.  
 
24 oktober Ordförandekonferens Torghuset i Smålandsstenar. 
 
8 och 15 november Det Goda Ledarskapet.  
 
17 och 23 november utbildning av igångsättare av Självhjälpsgrupper. 
 
IT-utbildningar återkommer vi till när Maria Jacobsson tillträtt, troligen först efter nyår. 
 
Vi har fått erbjudande från Regionen om en friskvårdsutbildning Passion för Livet. Vi har 
beslutat att avvakta och återkommer eventuellt i vår. 
 



Det blir många utbildningar/möten. Notera alla datum. Inbjudningar kommer inom kort, en 
del har  ni fått redan. Jag hoppas någon från era föreningar är intresserade och har tillfälle att 
komma! Dessa utbildningar/möten är ju till för att hjälpa er att ytterligare förbättra 
verksamheten i era föreningar! 
 

Ekonomi  
Tills vidare skall reseräkningar m.m. skickas på mail direkt till vår kassör Mari-Ann Josefsson 
mariann.josefsson.spf@gmail.com. Om det finns kvitto skall detta tillsammans med 
reseräkning skickas per post till Mari-Ann (Starrgatan 45, 554 53 Jönköping). Reseräkning 
skickas helst efter varje förrättning. Det är viktigt att ni som ansvarar för olika 
utbildningar/möten skickar in deltagarlistor till Mari-Ann! 
 

Samarbetet med SV fortsätter 
Kristina Fritz hade utöver jobbet som konsulent i SPF (60%) även uppdrag för SV att arbeta 
mot SPF-föreningarna dels regionalt och dels lokalt i Jönköpingsområdet.  
Anneli Lindgren (tel 0720-772387) är ny som regionalt SPF-ansvarig verksamhetsutvecklare 
som bl.a. arrangerar utbildningsdagar och inspirationsdagar för SPF.  
Bodil Norgren efterträder Kristina som verksamhetsutvecklare för SPF-föreningarna  i 
Jönköpingsområdet. 
Vi kommer att berätta mer om detta på ordförandekonferensen! 
 

Hör gärna av er till mig med synpunkter eller förslag eller om ni 
behöver hjälp med något! 

 

Jag önskar er alla en härlig höst! 
Hoppas vi ses på Ordförandekonferensen! 
Kjell 
 


