
 

      
Informationsbrev till SPF Seniorerna Östersunds medlemmar 3 oktober 2022 

Boule fortsätter på fredagar 11.00 i LT:s f d presshall. Vi har nu samarbete med 
SPF Seniorerna Frösön. Pris 50 kr/gång i hallhyra, alternativt 700 för halvår och 
1200 för helår. Vill man spela flera dagar i veckan kan man t ex bli medlem i 
ÖBK för 100 kr/år 
Måndag 24 oktober 13.00. Vårt månadsmöte/extra årsmöte för val av 

valberedning och representant i KPR genomför vi hos Biostaden 

Biblioteksgatan. Det blir en kopp kaffe och ett litet möte i salong nr 1 där vi ser 

filmen Mrs. Harris Goes to Paris. Subventionerat pris 100 kr betalas i kassan 

hos Biostaden.(kort) Anmälan till träffen hos Biostaden vill vi ha senast den 19 

oktober till vår kassör Ann-Marie Blomqvist 070-205 09 69 eller via mail till: 

am.blomqvist@gmail.com (145 platser)           

Måndag 21 november 10.00 genomför vi träff med nya medlemmar. En 

särskild inbjudan skickas ut till de personer som kommit med i vår förening 

efter fjolårets träff.                                                                                                   

Måndag 21 november 13.00 genomför vi månadsmötet i travets publikhall 

med temat - ”Heta stolen” - med ledande kommunpolitiker från Östersunds 

kommun. Vi återkommer med vilka som kommer att medverka. Vi räknar också 

med att ha ett ”grupparbete” inför planeringen av verksamhet 2023.    

Anmälan vill vi ha senast den 16 november till vår kassör Ann-Marie Blomqvist 

070-205 09 69 eller via mail till: am.blomqvist@gmail.com                                                 

Måndag 12 december 13.00 har vi årets julbordslunch på Gamla Teatern. Vi 

återkommer med mera information och uppgifter om pris, tid för anmälan mm.     

Alla sammankomster arrangeras i samarbete med SV.   

Norra Station Café Östersund erbjuder SPF-medlemmar 15 % rabatt på mat o fika 

måndag-tisdag 10.00-21.00.                                                                                 

10.30 på tisdagar har vi fikaträff där för alla medlemmar som är intresserade 

under oktober - november 2022.   

Värvningstävling för hela förbundet!                                                                      

Efter många års uppehåll är det äntligen dags för en nationell värvningstävling inom 
SPF Seniorerna. Under oktober och november gäller det att värva så många nya 
medlemmar som möjligt. Den förening inom varje distrikt som värvat flest nya 
medlemmar, i förhållande till sitt medlemsantal 1 oktober, vinner 5000 kr. Bland de 
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26 distriktsvinnarna kommer det även att koras en nationell vinnare som får 
ytterligare 10 000 kr 

 

Individuell värvningstävling För att uppmuntra alla befintliga medlemmar att 
värva nya medlemmar kommer en individuell vinnare att utses. Denna vinnare utses 
bland dem som anmält att de rekryterat en ny medlem för att få en Sverigelott. 
Vinsten är plats för en eller två personer på någon av tidningen Seniorens resor 
under 2023 till ett värde upp till 20 000 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Den som värvat en ny medlem under perioden 1/10 – 30/11 anmäler det i formuläret 

på sidan nymedlem.se. 

• Den som värvat får som vanligt en Sverigelott. 

• Ju fler man värvat desto större chans att vinna. 

• Förbundet kommer att stämma av med den nya medlemmen att vinnaren verkligen 

var den som värvade.                                                                                                    

• Läs mer på förbundets intranät under Marknadsföring och Rekrytering.  

Styrelsen vill tillönska alla medlemmar en bra höst och att vi tar hand om 

vänner och släktingar!  

Per Söderberg Ordförande 070-697 32 67 

 

 

https://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/7gNIEkuWTnDEPP9NcUWuFWJvMzM9oPIO3UnEFLpo9BFf7PmvLv1XfJBOKfDBe2cgRJ7WWXQQaRjLrFoYvay37YAyRGAMStBz8faYj7EQci2CL6nfOj2YdDInRdmJZLqenhl0GzCBzj1P99duBnzjeh9Pg0O2y-IZ8lfdxy1-0um3W6Q8nyAx27G6JIj7f2eYE4EwN2N6dxGdbRzseRRL5nlfsdRbAK7CiQ

