
 
  

 

Verksamhetsplan för 2019. 

SPF Seniorerna i Saltsjöbaden behöll under 2018 sitt medlemsantal till ca 600 st. Antal nya 

medlemmar var 47 st. Vi klarar oss därmed bättre än de flesta andra föreningar i vårt distrikt Av 

naturliga skäl är vi en förening som tappar medlemmar på grund av att vi blir gamla och inte orkar 

längre. Vi har svårt att värva dem som blivit pensionärer, för de ’känner sig inte som pensionärer’ men 

detta vill vi ändra på. 

Vår målsättning är att växa och vi skall pröva några nya former av aktiviteter som vi hoppas tilltalar 

våra nuvarande och nya medlemmar. Målsättningen är att vi varje år skall ha en nettoökning på 3–5% 

och för 2019 arbetar vi för att komma över 625 medlemmar. Vi försöker med en 

medlemsvärvningstävling med fint pris. Vi skall pröva ett försök med riktad reklam via postnords 

reklamfixaren. 

Vi har också som målsättning att våra program skall vara så attraktiva att vi får snabba anmälningar 

till dessa och ett ökat deltagande. Vi engagerar dyra föredragshållare och då måste vi i tid veta att det 

är tillräckligt många som kommer. Vi har ibland haft svårt med detta. Föreningen har en god ekonomi. 

För 2019 har vi tagit bort avgiften för nästan alla våra aktiviteter och höjt den för besökare. Vi hoppas 

att våra medlemmar tycker att de får mer valuta för sitt medlemskap. Dessutom hoppas vi att våra 

aktiviteter blir mer välbesökta och att de som kommer som gäster ser att det lönar sig att bli medlem. 

Vi arbetar enl. SPF:s ledord INFLYTANDE, VALFRIHET och LIVSKVALITET. 

Vårens program är redan fastställt och utskickat. Det finns alltid möjlighet att lägga till något om det 

finns önskemål om det. Nya programpunkter kan vi bara annonsera via mail och affischer på 

anslagstavlor. Möjligheten att skicka brev är tyvärr både för dyrt och arbetsamt för styrelsen. 

Medlemssystemet innehåller tyvärr ännu inte möjligheten till SMS aviseringar som är en av 

kongressen antagen möjlighet. 

Vi har ambitionen att försöka få våra kaféträffar som informationsträffar om vad som händer inom 

bl.a. kommunens Seniorråd och vilka frågor vi driver där. För närvarande är den hetaste frågan i 

seniorrådet att få till så kallat trygghetsboende. Vi prövar även PUB-träffar. 

Vi är också mycket intresserade av att utöka verksamheten inom friskvård. I och med att vi får ett 

längdåkningsspår med konstsnö på golfbanan så planerar vi en skidåkarcirkel. Vi börjar också med 

promenader.  

Våra systerföreningar inbjuder oss också på trevliga aktiviteter och bl.a. har de mycket bra resor. Vi 

uppmanar alla att gå in på deras hemsidor och titta vad som passar. 

Samarbetet med Saltsjöbadens bokhandel har gett oss förhandsinformation när de har intressanta 

författare som besöker dem. Vi avser också etablera ett närmare samarbete med 

SALTISKULTUR&NÖJEN. De arrangerar många aktiviteter som intresserar våra medlemmar. 

 

Styrelsen 


