
 
 

 

 

 

Propositioner till SPF Seniorernas årsstämma den 14 februari 2014 

 

 

 

1. Stadgeändring. 

 

På grund av ändrade stadgar på förbundsnivå föreslår styrelsen att även SPF Seniorerna 

Saltsjöbaden ändrar föreningens stadga § 4  Möten,  Mom 6: Vid årsmöte….. val av TVÅ 

revisorer och ersättare – istället för idag val av revisorer och ersättare. 

 

2. Miriam. 

 

Vi har sedan kongressens beslut om att införa medlems- och aktivitetssystemet Miriam 

försökt att få det att fungera som ett effektivt verktyg för oss. Vi vet att det i nuvarande 

implementeringsprojekt INTE ingår några förbättringar utan endast åtgärder för att få de 

redan upphandlade funktionerna att fungera. SPF Saltsjöbaden ställer sig bakom detta om en 

mycket viktig förutsättning uppfylls; Den första förbättringsordern som ges till leverantören 

ska vara att byta ut Miriams MAILSYSTEM till ett som är anpassat till 2010-talet. Vi vill 

kunna skriva mail och enkelt bifoga dokument, få besked om att vår e-post når mottagande 

medlem eller ej. Sådan funktionalitet fungerar dåligt eller inte alls i Miriams mailsystem.  

Vi önskar härmed att SPF Seniorerna i Stockholmsdistriktet ställer sig bakom detta och att 

distriktsstyrelsen får i uppdrag att verka för detta gentemot förbundet.          

 

3. Äldre tjänstemän bland våra anställda. 

 

SPF Seniorerna driver förtjänstfullt att pensionsåldern skall höjas och att de äldre som så 

önskar ska kunna vara kvar i arbetslivet. De äldre skall också i större utsträckning väljas till 

uppdrag inom politiken mm. 

SPF Saltsjöbaden önskar därför att SPF skall leva som vi lär. Planerar därför en fast anställd 

tjänsteman att avgå med pension skall i första hand försök göras att få vederbörande att 

stanna. I andra handbör vi prioritera äldre sökande. Styrelser etc är av naturliga skäl äldre men 

inte tjänstemännen.   

SPF Saltsjöbaden önskar att denna anställningsfråga sätts i fokus och att det skrivs in i 

riktlinjer för vilka som skall anställas på SPF:s kansli. I detta sammanhang vill vi också 

framföra att det ska finnas en öppenhet beträffande anställningstiden eftersom vi tror att 

många äldre gärna arbetar kvar, men kanske på deltid.     



4. Medlemsavgift 2019 

§ 15 Fastställande av medlemsavgift.  

Styrelsen föreslår stämman att besluta att årsavgiften höjs med 30 kr från 250 kr till 280 kr för 

2019 pga att förbundet på kongressen 2017 höjde sin avgift. Om vi vill ha kvar lika mycket 

som idag – dvs 80 kr per medlem – så måste även SPF Saltsjöbaden höja sin medlemsavgift. 

Samtidigt föreslår vi att kategori vänmedlem avslutas i SPF Saltsjöbaden och därmed den 

särskilda avgift vänmedlemmarna har betalt. Detta innebär att alla medlemmar i SPF 

Seniorerna är välkomna på våra möten – årsmötet undantaget. Vid anmälan talar man bara om 

i vilken förening man är med i. Vi föreslår detta av praktiska skäl – dels kan det nya 

medlemssystemet ej redovisa vilka vänmedlemmar vi har, dels är våra möten sällan så 

överbokade att inte alla som vill komma kan göra det.  

 


