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MÅNADSBREV MARS 2021 
Nu kan vi glädjas för tre saker som sker nämligen den tidiga ”våren” med soliga dagar, att 
våra äldre redan fått coronvaccinet och att alla övriga seniorer i närtid får sina vacciner. 
Slutligen får vi starta upp vår verksamhet i SPF Mjölkudden innan ”sommarlovet”.  
 
Vi har under pandemiåret 2020 förlorat fler medlemmar än vad vi gör ett normalår vilket är 
tråkigt. Tänk att för 250 kr/år får vi förutom vår egen omfattande verksamhet, tidningen 
Senioren värde ca. 400 kr och att Förbundet driver opinion och jobbar aktivt för seniorernas 
villkor när det gäller ekonomi, skatter, boende, vård- och omsorg. Förre statsministern 
Göran Persson sa härom dagen i TV att nu måste partiet se över pensionssystemet och höja 
pensionerna så att dessa går att leva på. 
 
Pga av utdragen vaccineringstid mot Coronapandemin har vi flyttat fram årsmötet till 
måndagen den 31 maj kl.13.00  i Mjölkuddsgården vilket också blir vårens sista möte. 
Vid den tidpunkten måste vi kunna träffas på ett säkert sätt eftersom alla över 65 år fått 
sina två sprutor minst två veckor innan. Vi kommer att bjuda på fin underhållning 
eftersom det blir en återstart efter den trista ”isoleringen”. 
 
Eftersom bokslutet för år 2020 inte är reviderat och godkänt kan jag ändå säga att 
preliminära resultatet ser mycket bra ut och att likvida medel/kassa också har ökat mycket. 
Orsaken till detta är att vi har fått bibehålla våra sponsorer för 2020, ekonomisk ersättning 
för medlemmar som flyttat till oss efter deras avveckling av SPF Nederluleå och att vi har 
haft låga kostnader under året pga nästan inga aktiviteter från och med mars. Naturligtvis 
innebär detta att våra tillgångar skall på ett förnuftigt sätt återföras till våra medlemmars 
bästa. Vi hoppas vi får behålla våra sponsorer även för 2021. 
 
Eftersom vi inte kunnat genomföra några rekryteringsaktiviteter på snart 1½ år pga 
pandemin så är det dags att vi börjar tänka på vad vi kan göra för att få nya medlemmar 
bland vänner och bekanta. Vi har i styrelsen beslutat reducera tillfälligt medlemsavgiften för 
nya medlemmar för år 2021 med 50% eller till 125 kr f.o.m nu och att avgiften även gäller för 
2022. Av praktiska skäl betalar nye medlemmen in 250 kr till förbundet medan 125 kr 
återbetalas direkt till nye medlemmen av SPF Mjölkudden när medlemsregistreringen är klar 
hos oss. 
Sedan flera år tillbaka gäller att den som tar in en ny medlem under året och har anmält 
detta till vår matrikelansvariga Monica Gustafsson tel. 070-541 02 80 i samband med 
rekryteringen blir bjuden på vårt Julbord på Scandic Hotell, värde över 200 kr. Vi får hoppas 
att vi som tidigare år får besök av Norrbottens Lucia och hennes tärnor. Tar du in flera 
medlemmar får du flera Julbord som du kan skänka bort till någon annan medlem, ny eller 
gammal. 
Jag hoppas att ni får en fin vår med många soliga dagar, får träffa era anhöriga, vänner och 
bekanta. 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 


