
Verksamhetsplan 2020
SPF:s motto är Inflytande – Valfrihet – Livskvalitet.

SPF Seniorerna Munkedalsbygden arbetar på lokal nivå för att skapa möjligheter att 
tillgodose medlemmarnas behov och intressen inom dessa områden.

Inflytande - inom ramen för KPR, Kommunala Pensionärsrådet, är vi aktiva och en 
respekterad part i frågor inom bl a den kommunala omsorgen. Vi företräder också i andra 
viktiga frågor de äldres intressen. Samarbete med kommunens övriga pensionärsföreningar 
stärker vårt inflytande.  

Valfrihet – äldres möjlighet till valfrihet inom områden som boende, hälsovård och 
äldreomsorg måste ständigt framhållas. Vi deltar aktivt i debatten om dessa värden. 

Livskvalitet – våra kulturprogram bidrar till att motverka ensamhet och skapa en god 
livskvalitet för våra medlemmar. Friskvård, resor och studiecirklar är en betydelsefull del 
av vår verksamhet.

Verksamhet 2020

Medlemssituationen
Generellt har idag pensionärsföreningarna svårigheter att attrahera nyblivna pensionärer 
som medlemmar. Föreningens medlemsantal har under senare år minskat trots ett ökat antal 
pensionärer i kommunen. Alla medlemmar bör, i större utsträckning än tidigare, involveras i
rekryteringsarbetet. Ökad aktivitet på sociala medier, som speglar vår verksamhet, skall 
bidra till ett ökat intresse för föreningen. 

 Föreningens mål skall vara att öka antalet medlemmar med 3 % under 2020.

Påverkansarbete
Föreningen skall, i samverkan med övriga pensionärsföreningar i kommunen, initiera och 
driva frågor av betydelse för kommunens äldre invånare. Som ett komplement till KPR 
deltar vi i kommunens seniornätverk. 

 Under våren skall vi driva frågan om att behålla det kommunala pensionärsrådet även
från och med år 2021. 

 I den kommunala organisationen skall vi speciellt följa arbetet i Välfärdsnämnden. Vi
skall bland annat arbeta för att kommunens bidrag till pensionärsföreningarna skall 
hanteras av Välfärdsnämnden i stället för av Kultur- och fritidsnämnden

 För att våra åsikter skall väga tungt vid kommunens behandling av frågor som rör 
äldres levnadsvillkor skall vi arbeta för att stärka samverkan mellan kommunens 
olika seniornätverk. 



Funktionärssituationen
Under 2019 har styrelsen genomfört en ny översyn av organisationen med kommittéer och 
programansvar. Den nya organisationen skall sjösättas 2020. En förening av den typ som 
SPF Seniorerna Munkedalsbygden utgör står och faller med medlemmarnas intresse och 
engagemang. För att erbjuda en intressant verksamhet krävs att vi kan tillgodose önskemål 
från olika ålderskategorier. Vi skall därför sträva efter en blandad ålderssammansättning i 
styrelsen och bland övriga funktionärer. 

 Målet för 2020 skall vara att öka antalet aktiva funktionärer med 5 personer i olika 
åldrar.

Kulturprogram 
Planeringen av våra månadsvisa kulturprogram kräver mycket omsorg då det finns skiftande
intressen bland medlemmarna, inte minst genom det stora åldersspannet. Nyblivna pensio-
närers intressen skall tillgodoses liksom intressena hos äldre medlemmar. Programmen skall
därför erbjuda en kombination av information och underhållning, föredrag m m av olika 
karaktär. Principen skall vara ”någonting för alla”.

 Under vår och höst 2020 skall vi genomföra 10 kulturprogram med varierat innehåll.

 

Kurser, studiecirklar och övrigt
Kurser och studiecirklar skall genomföras i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Svårigheten att rekrytera lämpliga och intresserade ledare skall uppmärksammas.  Arbetet 
med friskvårdsaktiviteter skall inledas.

 Våren 2020 skall möjligheterna att ta upp bowls alternativt boccia, undersökas. 
Utöver detta skall ytterligare några friskvårdsaktiviteter prövas.

 Hösten 2020 planerar föreningen tillsammans med SPP Svarteborg och SPF 
Sörbygden att anordna en Seniormässa i Munkedals Folkets Hus. 

Ekonomi
År 2019 minskade vårt kommunala bidrag något jämfört med 2018. Kostnaderna för 
verksamheten ökar också år för år. 2018 måste föreningen höja medlemsavgiften med 25 % 
för att kompensera för ökade kostnader för underhållning, lokalhyror, annonser, förtäring 
vid medlemsträffar mm mm. Under 2018 påbörjade kommunen en översyn av förenings-
bidragen och ett nytt regelverk har nyligen antagits. Detta kan komma att påverka vårt 
kommunala bidrag för 2020, även om vi hoppas att så inte skall ske. Ekonomin är redan nu 
ansträngd och medger inga satsningar på rekryteringskampanjer, utbildning av funktionärer, 
inköp av teknisk utrustning etc. En minskning av vårt kommunala bidrag skulle innebära 
ytterligare svårigheter att finansiera verksamheten.

 En översyn av föreningens ekonomi med fokus på vilka nya inkomstkällor som kan 
finnas skall företas under 2020.
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