
 
 

 
Verksamhetsplan för 2020. 

SPF Seniorerna i Saltsjöbaden tappade under 2019 49 medlemmar och fick 43 nya. Nettot blev 
således minus 6 medlemmar. Vi klarar oss trots det 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 
årsrikare med åren. Vi har problem med att värva dem som är nyblivna pensionärer. De ’känner 
sig inte som pensionärer’. Vi arbetar med att ändra detta. 

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 och för 2020 arbetar vi för att komma över 600 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 många 
anmälningar till dessa. Ibland har vi dyra aktiviteter och då måste vi i tid veta att det är 
tillräckligt många som kommer. Vi har ibland haft svårt med detta och därför ställt in 
aktiviteten. Föreningen har en god ekonomi. Under 2019 tog vi därför bort avgiften för nästan 
alla våra aktiviteter och höjde den för besökare. Under 2020 planerar vi att subventionera några 
av våra aktiviteter där vi är tvungna att ta betalt. Vi hoppas att våra medlemmar tycker att de då 
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. 

Hela årets program är redan fastställt. Vi har skickat ut vårprogrammet. Nytt för i år är att vi 
även kommer att skicka ut höstprogrammet i slutet av våren. 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 genomföra fler informationsträffar om vad som händer, till exempel inom 
SPF och kommunens Seniorråd och vilka frågor vi driver där. 

Vi är också mycket intresserade av att utöka verksamheten inom friskvård. Vi planerar med 
promenader och en studiecirkel i balans- och fallträning. 

Våra systerföreningar i Nacka inbjuder oss på trevliga aktiviteter. 

Vi har också ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Samarbetet med Saltsjöbadens bokhandel ger oss boktips och lussebröd på Lucia samt 
förhandsinformation när de har intressanta författare som besöker dem. 

 

Styrelsen 


