
Distriktsnytt maj 2022 

Hej alla! Här kommer lite nyheter! 

Årsstämman i Vrigstad 
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Jönköpingsdistriktet 

Kjell tackar för förtroendet att få vara ordförande ännu ett år! Jätteroligt! 
Vi har mycket glädjande lyckats rekrytera en kassör; Jan Östberg från Tranåsseniorerna. 
Så nu är vi ett toppengäng i distriktsstyrelsen som ser fram emot ett roligt år. 

Den nya styrelsen ser ut såhär: 
Kjell Lindström 
Britt-Marie Lidström 
Jan Östberg 
Bo Arencrantz 
Hildegard Ek 
Elly Henrysson 
Bengt-Åke Gustafsson 
Kerstin Lundberg 
Staffan Magnusson 
Gittan Ekelund 
Marianne Gustafsson 
Erik Karlsson 
Irene Magnusson 
Eva Sundell 

Jiinköping 
Kontakt Tranås 
Tranåsseniorerna 
NäsgiJ 
Vå"rnamo 
Ekgö· 
Öster Jönköping 
Tranåsseniorerna 
Vetlanda 

(ordförande) 
(vice ordförande) 
(kassör) 

Centrum Jönköping, ersättare 
Ane�, ersättare 
Burseryd-Broaryd, ersättare 
S killingaryd, ersättare 
Centrum Jönköping) ersättare 
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Kontakta oss gärna med ideer och fiirslag! Vi återkommer inom kort med en uppdaterad fadderlista. 

Satsa på rekrytering! 
För att få ännu mer tryck bakom våra samtal med politiker som styr såväl lokalt som 
nationellt, vill vi bli fler! Förra året klarade 13 föreningar att öka sitt medlemsantal trots 
Corona-restriktioner. Det var framförallt lokalföreningar som visade upp sina aktiviteter 
och som aktivt sökte nya medlemmar. 

Distriktsstyrelsen erbjuder föreningarna ekonomiskt stöd för aktiviteter som syftar till 
rekrytering. Vi har hittills beviljat ekonomiskt stöd till tio lokalföreningar och beslutade 
vid vårt senaste möte att fortsätta ge rekryterings bidrag. Hör av er om ni har ideer om 
rekrytering och behö"ver ekonomiskt stöd! Vi vill ha er ansökan före 1 september. 

Vi har också för avsikt att uppmuntra de föreningar som ökar mest under 2022. 
Prisutdelning kommer att ske i samband med nästa distriktsstämma. Vi återkommer om 
hur det ska gå till. Troligen blir det tre klasser (små, medelstora och stora föreningar) och 
ökningen mäts i procentuell ökning. 



Friskvårdskorten 
Tävlingen fortsätter! Vi kommer även vid nästa distriktsstämma 

Livet som 90-åring 

( den 19 april 2023) att lotta ut 10 priser d 5000 kr till de 
föreningar som skickar in uppgifter (mail till Maria om antal) 
om hur många friskvårdskort man samlat in under 
året (1 mars 2022-28 februari 2023). Samma 
regler gäller som förra året. Ni behöver 
alltså inte skicka in friskvårdskorten utan 

bara en uppgift om hur många ni har senast 
den 15 mars 2023. I efterhand kan vi begära 

in korten från de föreningar som vinner pris. 

I höstas intervjuade vi 218 personer i 90-års-åldern. Ett spännande och jätteroligt 
projekt. En delrapport från höstens intervjuer med mycket tänkvärd läsning finns på vår 
hemsida. 
Andra intervjuomgången avslutas inom kort. En slutrapport blir klar under sommaren. 
Stort tack till alla som ställt upp! Både de 218 som blivit intervjuade och de 40 som 
genomfört intervjuerna. 

Hjälpa ensamma 
Arvsfondsprojektet har passerat "halvtid". Det är ju ett 3-års-projekt som avslutas den 
31 augusti 2023. Det är ett fantastiskt roligt projekt där vi har mött stort intresse att 
hjälpa till inte bara från pensionärsföreningarna utan också från vårdcentraler, 
kommuner (hemtjänst, SÄBO m.m.), Regionen, kyrkor m.fl. 

Trots att Corona satt käppar i hjulet och tvingat oss till att flera gånger ta time-out går 
projektet bra. Vi har hittills kunnat hjälpa 100-200 ensamma äldre runt om i länet. 

Stort tack till alla er som hjälper till! Det hår prrjektet kommer att ge oss pensionår.ifrireningar 
mycket good-will. 

Ordförandedag 
Till hösten planeras för ordförandedag, i skrivande stund är det inte bestämt datum. Vi 
återkommer om detta. 



Utbildningskommitten informerar 
Vi har många nya ansvariga för medlemsregistret MiRiaM, webbsidor, valberedare och 
styrelser, och mycket som ska göras de närmaste månaderna. De nya styrelserna efter 
föreningarnas årsmöten har genomfört ett antal möten, och har kanske 

.,
funderingar kring ansvarsområden och arbetsfördelning. Det är också iii 
tid för valberedarna att börja följa upp det arbete som gjordes inför 
förra årsmötet, och fundera på nästa års styrelse. Här är planering, 
inbjudningar kommer: 

Maj 
30 MiRiaM - digitalt, nybörjare, kl. 10-11 :30 
31 MiRiaM - digitalt, frågor o svar, kl. 10-11 :30 

Juni 
1 MiRiaM - digitalt, frågor o svar, kl. 10-11 :30 
2 MiRiaM - digitalt, nybörjare, kl. 10-11 :30 
3 MiRiaM - digitalt, nybörjare, kl. 10-11 :30 

Augusti 
29 MiRiaM - kl. 9-16 på SV i Jönköping 
30 MiRiaM - kl. 9-16 på SV i Värnamo 
31 MiRiaM- kl. 9-16 på SV i Nässjö 

September 
5 Valberedare - kl. 9-16 på Tallnäs 

13 Webb - kl. 9-16 på SV i Jönköping 
14 Webb- kl. 9-16 på SV i Värnamo 
15 Webb - kl. 9-16 på SV i Nässjö 

26 Webb - kl. 10-11:30, uppföljning digitalt
27 Webb - kl. 10-11:30, uppföljning digitalt
28 Webb - kl. 10-11:30, uppföljning digitalt
29 Webb - kl. 10-11:30, uppföljning digitalt

Oktober 
26 Styrelsearbete i SPF Seniorerna, kl. 9-16 

MiRiaM - digitalt planeras en 
introduktion för nya 
medlemsregisteransvariga 
och "frågor och svar" för de 
som varit med ett tag. 

MiRiaM - utbildningen på plats 
jobbar vi tillsammans, nyvalda 
och erfarna användare. 
Jönköping, Nässjö, Värnamo, ej 
fastställt vilket datum på 
respektive plats. 

Valberedningen är föreningens 
framtids-kommitte, detta kan 
vara årets viktigaste utbildning 
för din förening! 

Webben - utbildningen på plats 
jobbar vi tillsammans, nyvalda 
och erfarna användare. 
Jönköping, Nässjö, Värnamo, ej 
fastställt vilket datum på 
respektive plats. 

Den digitala uppföljningen kan 
eventuellt komma att ändras till 
utbildning på plats. 

Styrelsearbete - vi bjuder in styrelseledamöter från 
föreningarna. Förmiddagen kommer att hållas 
gemensamt för alla deltagare, medan eftermiddagen 
specificeras mer utifrån olika roller i styrelsen. 
Det kommer att bli en toppendag! 

Utöver detta planerar Studieförbundet Vuxenskolan inspirationsdagar för studieombud 
och cirkelledare i SPF Seniorerna, troligen den 4 och 5 oktober. 


