
1 

 

 

 
 

 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 OCH FÖRSLAG TILL BUDGET 
 

ALLMÄNT 
 
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. 
Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar 
och 27 distrikt. SPF Seniorerna Östersund är distriktets största med sina 965 medlemmar. 
För att vår förening ska åstadkomma så bra verksamhet som möjligt, är det viktigt att den enskilde 
medlemmen engagerar sig genom att besöka föreningens möten och delta i olika aktiviteter. 
 
ÄLDREPOLITISKA FRÅGOR 
 
Prioriterade frågor för oss lokalt är mera inflytande i samhällsutvecklingen, översyn av orättvisa 
skatter och pensioner, ökade åtgärder för att främja äldres hälsa, bättre tillgång till lämpliga 
bostäder och en värdig och jämlik vård och omsorg. 
Arbetet med de pensionärspolitiska frågorna är en av SPF:s viktigaste uppgifter. Vi fortsätter arbetet 
i kommunala pensionärsrådet (KPR). Där får vi angelägen information om kommunala insatser på 
olika områden som rör äldre och kan även påverka kommunen i pensionärspolitiska frågor som 
boende för äldre, hemtjänstinsatser m.m. 
 
KPR/RPR 
 
Kommunala PensionärsRådet (KPR) och Regionens PensionärsRåd (RPR) är föreningens 
viktigaste informationskälla och organ för påverkan i saker som rör seniorer i kommunen och 
regionen. Samverkansgruppen som består av representanter från KPR och företrädare från 
samtliga SPF-föreningar i Östersunds kommun har genomfört en utvärdering av KPR:s roll i 
föreningarna och samarbetet mellan föreningarna. Utvärderingen ska ligga till grund för 
vidareutveckling av samarbete i viktiga frågor där samtliga föreningars styrelser och RPR är viktiga 
aktörer. Information till medlemmarna både på medlemsmöten och på föreningens hemsida är 
viktigt för ett ökat inflytande. 
 
Hur arbetar vi vidare med samhällsfrågor? 

* Följa upp ”bussprojektet” enligt det framlagda förslaget 

* Följa upp ”kontantupproret”.  MSB och Riksbanken påpekar att kontanter behövs i 

krissituationer och är ett lagligt betalningsmedel. En stor grupp seniorer har inte råd att 

köpa/förnya datorer och smarttelefoner (beräknad hållbarhet max. 3-5 år) för att kunna utföra 

betalningar, resa eller få information från TV och radio som kräver internet och stängs därmed 

ute från bl.a. viktig information och att kunna delta i olika aktiviteter. 

* Arbeta för en översyn av KPR som möjliggör syftet för rådet genom en synligare och 

tydligare plats i kommunens organisation (= KS), dels genom obligatorisk årlig utbildning av 

ledamöter som resulterar i en genomförandeplan i föreningen (se tidigare resultat från 

genomförda konferenser). 

* Arbeta för att systematiskt föra ut information till medlemmar via hemsida och på 

medlemsmöten. Referat under mötesnytt ger en bra information om genomförda aktiviteter. 
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REKRYTERA OCH BEHÅLLA 
 
Det är viktigt att vi kan rekrytera nya medlemmar till vår förening. SPF Seniorerna har en kampanj 
”värva en medlem – få en Sverigelott”. Anmälan ska ske till www.nymedlem.se. 
Det är också viktigt att behålla de medlemmar vi har i dag genom trivsamma aktiviteter. Vi 
fortsätter också med gratulationsbrev till medlemmar som fyller 70. 75. 80, 85 och 90 år.  
 
TRÄFF MED NYA MEDLEMMAR 
 
Under 2019 kommer det att under hösten arrangeras en träff  med nya medlemmar. 
 
KURSER/UTBILDNING 
 
Kurser/studiecirklar inför 2019 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), planeras och genomförs 
utbildningar/studeicirklar för våra funktionärer och medlemmar. 
I samband med en träff med nya medlemmar under oktober 2018 framfördes önskemål om 
studiecirklar med olika inriktningar. Styrelsen har därefter vidarebefordrat önskemålen till SV för 
avstämning om möjlighet finns att tillgodose alla eller delar av önskemålen. SV tar fram förslag på 
cirkelledare samt kostnad för respektive studiecirkel. 
De önskemål som framfördes var: 
Akvarellmålning, Historia om Storjöns öar, Gamla Östersund, Tovningskurs, Spanskkurs, 
Körsång, Matlagning, Redigera digitalfoton, Datorns möjligheter, Mobiltelefonens möjligheter 
samt Schack (påbörjad december 2018). 
Från SV har vi fått förteckning på en hel del tänkbara studiecirklar för 2019. Det är önskemål som 
lämnats direkt till SV från bl.a. våra medlemmar. Förutom de önskemål som styrelsen redan lämnat 
in så finns ett axplock av övriga önskemål nedan: 
Medicinsk yoga, Linedance, Gymnastik,  Berätta din historia med sång och dikt, Långa 
konstkursen, Släktforskning, Engelska, Möbelomklädnad, Juridik för ideella föreningar, Stickkurs, 
Skriva referat och insändare, Tvålkurs, Lär dig fylla i viktiga blanketter, Nålbindning, 
seminarieserie/studiecirkel om Thailand (kultur, mat, musik). 
För SV gäller det att få kontakt med medlemmar som är intresserade av att ta på sig funktionen 
som cirkelledare. Så snart som detta lyckats så kan SV lämna förslag/utbud på olika studiecirklar 
och även beräkna kostnaden för resp. cirkel. 
Ett alternativ till studiecirkel är Kamratcirkel. En person ansvarar för deltagarlista och är 
sammankallande. I övrigt har gruppen ett gemensamt ansvar. Då inga kostnader finns för 
ledararvode kan SV stötta med t.ex. lokal, kopiering, ta fram studiematerial, föreläsare inom ämnet.  
Förslag på ämnen som också är lämpliga att genomföra som kamratcirkel är t.ex.: 
Vinprovarkunskap, Baka matbröd, Vegetarisk matlagning, Balans och fallolyckor, Gamla 
Östersund, Jämtlands historia, Bokcirkel. 
 
SV:s utbud läggs ut löpande på deras hemsida, adress: www.sv.se/jamtland. Gå regelbundet in 
och se aktuella utbud. 
Kom ihåg att meddela medlemskapet i SPF vid anmälan till en kurs hos SV, detta för att få 10 % rabatt 
på kurskostnaden (ska ske via telefon alt. via mail). 
 
Övrig utbildning 
SPF-förbundet kommer under våren 2019 att bjuda in till två funktionärsutbildningar; en 
valberedningsutbildning och en kassörsutbildning. Berörda funktionärer kommer att meddelas om 
tidpunkt och plats m.m.  
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Föreläsningar 
Samarbetet med Hjärt-Lungfonden kommer att återupptas under 2019. Det innebär kostnadsfria 
föreläsningar med forskare som har sin forskning knuten till något av våra Universitetssjukhus med 
hjälp av anslag från Hjärt-Lungfonden. 
Från SPF Seniorerna Östersund har vi lämnat önskemål/förslag på föreläsningar inom tre olika 
teman: stroke, pulsåderbrock och hjärtflimmer. 
Besked har kommit om att vi har möjlighet att få höstföreläsning med tema stroke under 2019. Det är 
svårt att få föreläsning under våren då forskarna redan har fulltecknade kalendrar för våren.  
Information om tidpunkt och plats för denna föreläsning kommer att finnas på föreningens 
hemsida (vi kommer också att annonsera om detta). 
 
FRISKVÅRD 
 
Östersunds kommun har ett erbjudande om hembesök till äldre personer för att kolla hur man har 
det med sladdar, mattor m.m. som kan förorsaka fallolyckor. Detta pga. det höga antalet fallolyckor 
i region J/H. Frågan togs upp på det Öppna beredningsmötet i Lit i höst av ordföranden i VON. 
Socialstyrelsens fallkampanj fortsätter även 2019. 
 
MÖTESPROGRAM FÖR 2019 
 
Vi övergår till måndagar som lämplig dag för månadsmöten under 2019, även fortsättningsvis kl. 
13:30 och med Gamla Teatern som ordinarie mötesplats. 
 

SPF SENIORERNA ÖSTERSUND 2019 - PRELIMINÄRT PROGRAM 
Datum för månadsmöten 2019 enligt följande. Samtliga mötesdatum = måndagar: 
 
* 21 januari – Karin Hemmingsson och Tommy Andersson Musiker i Östersund som komponerat 
och vars låter lever kvar 
* 20 februari – Resa till IKEA (OBS onsdag) 
* 25 februari – Årsmöte – Anders Hedén och Bengt Eric Norlén 
* 18 mars – Tema Thailand med Tage Levin 
* 29 april – Jan Andersson (Östersund i bilder; ny bok utgiven – lotteri); Veteranorkestern 
* 20 maj – Resa till Åre; olika företagsbesök  
* 17 juni – Östersunds byggnader/stadsvandring/fika i Badhusparken (Jim Hedlund) 
* 19 augusti – Surströmming; musikunderhållning 
* 23 september – Heta stolen - kommunpolitiker 
* 21 oktober – Konstnärer i Östersund/Jämtland 
* 18 november - Mannekänguppvisning 
* 9 december – Jullunch; underhållning 

 
TÄVLINGAR 
 
Bouletid är nu bokad fredagar kl. 11:00-14:00 i samarbete med SPF Seniorerna Frösön. 
Förbundsmästerskap den 21-22 augusti i Falkenberg. 
Hjärnkoll kommer att genomföras som distriktstävling under augusti. Förbundsmästerskap den 3 
oktober . 
Övriga distriktstävlingar – golf, bridge – beräknas komma att ske i regi av distriktet och/eller av 
utsedd förening. Förbundsmästerskap i golf  den 15-16 augusti i Säter-Dalsjö.  
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ÖVRIGA AKTIVITETER 
 
Mötesplatsen Prästgatan 58 
Möjlighet att träffas för samtal och fika – även lunch – finns på mötesplatsen Prästgatan 58. 
Information om dess aktiviteter sker kontinuerligt genom månadsprogrammen, som förutom på 
Mötesplatserna finns även på kommunens webbsidor:  
www.ostersundskommun.se 
www.facebook.com/ostersundskommun 
 
Månadsprogrammen sänds regelbundet ut per e-post av samordnaren för mötesplatserna till 
”abonnenter” och övriga som så önskar och med budskapet:   
”Sprid dem och berätta för nära och kära samt till dem som arbetar nära medborgarna!” 
 
 
 
 

BUDGETFÖRSLAG VERKSAMHETSÅRET 2019  
 

 

Resultatbudget 2019    

 

Räkenskapsår: 19-01-01 – 19-12-31    

 

Konto  Benämning                                Budgeterat 

3010  Medlemsavgifter           55 000 

3920  Kommunalt bidrag            26 000 

 Summa           81 000 

 

4010  Kontorsmaterial            -5 000 

4011  PG samt Portokostnader                          -5 000 

4012  Annonskostnader            -10 000 

4013  Arvoden               -6 000 

4210/4014 Möteskostnader/Friskvård/Tävlingar              -50 000 

4211  Övriga kostnader            -6 000 

4212  Distriktsmöte               -900 

4225  Utflykter - resor         -10 000 

4226  Styrelsemöten/utbildning                                 - 4 000 

  Summa                                                             96 900 

Beräknat underskott som tas från eget kapital       - 15 900 
 
 
 
 
 
 

http://www.ostersundskommun.se/
http://www.facebook.com/ostersundskommun

