
 
Distriktsnytt 3, juli 2021 
 

 
Äntligen sommar! 
 
Vi har kommit till andra Corona-sommaren. Förhoppningsvis 
är pandemin på väg att ebba ut, och de flesta medlemmar har 
fått sina två vaccinationer. På distriktskansliet ser jag 
verkligen fram emot en höst lite mer som vanligt igen – läs 
mer om våra planer längre ner! 
 
Distriktet har genomfört en hel del digitalt under året, och 
det allra mesta har fungerat nästan över förväntan! Träffar för medlemsregisteransvariga, 
projektmöten, ordförandeträffar, KPR-dag, möten i kommittéer och styrelser. Vi har i 
distriktet utbildat i Zoom, SV har genomfört en del Zoom-grupper, och förbundet har 
utbildat flera tusen personer i att använda Zoom. Ni som inte hängt på kan ta del i 
efterhand – titta på Intranätet eller hör av dig till mig. Det är absolut relevant och inte 
för sent! Även om vi längtar till möten på plats, kommer det digitala att finnas kvar på 
olika sätt. 
 
Även mycket från förbundets folkhälsovecka finns att ta del av på Intranätet. Jätteroligt 
också att läsa rapporter från ”mina” föreningar i Senioren – tack att ni skickar info dit! 
 

Föreningarnas årsmöten 2021 
Många har genomfört årsmöte per capsulam, liksom även distriktet gjorde. Ni som inte 
genomfört 2021 års årsmöte: det finns möjlighet att skjuta upp ett årsmöte, men ni får 
inte utesluta det. Årsmöte för 2021 måste genomföras innan 2022 års årsmöte. 
 

Hösten 2021 
• 23-24 augusti – del två av förbundskongressen, distriktet har 5 ombud 

• 23 september – PR-dag för alla föreningarnas PR-ombud (Tallnäs, Vaggeryd) 

• 12 oktober – utbildning för valberedare (Tallnäs, Vaggeryd) 

• 20-21 oktober – ordförandekonferens (Gransnäs, Aneby) 

• 2 och 3 november – folkhälsodagar (2/11 Värnamo, 3/11 Eksjö) 
 
SV kommer att bjuda in till Inspirationsdagar för nya studiecirklar under oktober. 
Distriktet planerar för utbildning för föreningarnas webbredaktörer och jobbar vidare 
med cirkelgrupper för medlemsregisteransvariga och webbredaktörer. Planen är också 
att på lämpligt sätt utvidga webbcirklarna med PR-ansvariga och styrelsemedlemmar, för 
att ytterligare fokusera på vikten av en informativ och tilltalande hemsida, samt att 
kombinera hemsida och Facebook. Vi har också fått önskemål om utbildningar och 
inspiration för andra grupper i distriktet, och planerar för fullt – återkommer om detta! 
  



 

Arvsfondsprojektet mot svår ensamhet bland äldre 
Vi kom igång med de första 7 startmötena runt om i länet under 
hösten 2020, innan vi tvingades sakta ner. Nu planerar vi för nystart och bokar som bäst 
in startmöten i t.ex. Vetlanda, Gislaved, Gnosjö, Aneby och Värnamo. Håll utkik, 
inbjudan skickas till ordförande i föreningarna, men vi ser gärna två från respektive 
förening. Allt blir enklare och roligare om man inte är ensam! 
 

Intervjuer med 90-åringar 
Det finns otroligt mycket frågor att ställa, så mycket vi inte säkert vet om livet för våra 
90-åringar, om tankar och önskemål! Utbildning för dem som ska intervjua kommer 
hållas 21 september i Jönköping. Om det behövs kan det även bli aktuellt med en digital 
utbildning. Det kommer att bli spännande att ta del av intervjuerna! 
 

Jönköpingslinjen – ett telefonprojekt för hela länet 
Projektet har drivits av AMA (Arbetsmarknadsavdelningen) i Jönköping med stöd av 
Regionen. Genom att ringa ett vanligt telefonsamtal och ange en kod kan man delta i 
samtal med max 5 deltagare. Vi har nu på distriktet erbjudit oss att driva vidare när 
resurserna hos kommunen behövs till annat. Vill du vara med – via telefon c:a 15-30 
minuter i veckan – är du välkommen att höra av dig till mig! Jag tror att det kan bli roliga 
samtal, och det bästa av allt är att du själv kan få bestämma samtalsämnet! Projektet 
fungerar även utan bemanning, men blir såklart roligare när man vet att någon svarar! 
 

Hemsidan 
Kom ihåg att lägga ut föreningens information på hemsidan, och skicka nyheter som är 
intressanta för andra föreningar till distriktets webbredaktör spf.reftele@gmail.com. 
Nyheter på distriktets hemsida visas också på föreningarnas hemsidor. På detta sätt kan 
vi hjälpas åt att hålla våra hemsidor aktuella och informera andra om vad som händer! 

 
 
 
 
Vi önskar er alla en härlig, lagom varm och solig sommar! 
//ordförande Kjell L och Maria J på distriktskansliet 
 
 

(Jag jobbar mestadels hemifrån, du når mig via e-post kansli@spf-f.se 
eller telefon 073-2671603. Veckorna 28-32 har jag semester, då får du 
hjälp på förbundets kansli, telefon 08-692 32 50.) 
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