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Nytt år! God fortsättning alla!  

Trots att pandemin åter gör sig påmind med förnyad kraft vågade vi utmana ödet och samlades i 

Seniorgruppen för att planera inför 2022. Vi hade gott om plats i Blå rummet och alla är 

vaccinerade så vi hoppas att vi tog rätt beslut! 

 

På dagens agenda stod den temadag vi tänkt skulle kunna genomföras ”tredje gången gillt ” som har 

Hörselnedsättning som tema. Alla berörda var redo före julhelgen MEN nu var vi tveksamma. 

Planen var att vi skulle träffas 31 januari och nu verkar det som omicron kommer att accelerera 

framåt under januari. Vi vill ju att så många intresserade som möjligt ska kunna delta och vill inte 

begränsa antal deltagare. Vårt beslut blev att vi försöker oss på ett nytt försök i april. Jag hoppas att 

vår audionom och repr. från Hörselskadades förbund är med på detta! Jag återkommer med 

information framöver men vill att ni ska veta varför det inte blir som vi planerade i höstas. 

 

Vi fick besök idag av distriktets hemsideredaktör Göran Lander som ville fotografera oss i 

Seniorgruppen. Göran är ständigt i farten för att hålla oss alla ajour med vad som händer inom 

distriktet! 

Han ville också ha en ”varuförteckning” på Seniorgruppen och KPR och RPR. Lite hemläxa till 

mig!  

 

Arbetet med KPR och RPR går vidare. Vi hade nu alla fått ett uppdrag från förbundet att ha 

synpunkter på förslag till Reglemente för KPR och RPR. Alla ledamöter i landet ska besvara den 

remiss som förbundet skickat oss. Vi ägnade gott om tid att gå igenom alla punkter och diskuterade 

hur vi såg på förslaget. Alla ledamöter uppmanas att svara på remissen senast 31 januari. Själv har 

jag fått i uppdrag att delta tillsammans med fyra övriga ute i landet via webb för att delge våra 

synpunkter på förslaget. Vi hoppas att det ska kunna resultera i ett bra reglemente för såväl KPR 

som RPR framöver. När reglementet är ändrat och klart ska det lämnas till förbundsstyrelsen som 

sedan ska uppvakta Sveriges Kommuner och regioner (SKR ) i frågan att ta fram ett gemensamt 

reglemente för pensionärsråden. Vi ser fram emot att vi ska kunna arbeta utifrån samma 

förutsättningar framöver i länets fem kommuner! 

 

Vårens träffar med Seniorgruppen planerar vi nu till 14/3 och 23/5. Vi hoppas att vi kan ses då och 

att coronan har lämnat oss åtminstone för denna gång! 

 

Inför nästa möte kallar jag er i gruppen. 

 

Vid datorn 12 januari 2022 

Eva Holmberg 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


