
Distriktsnytt 2, februari 2021 

Fantastiskt! Omkring 90% av alla föreningar har ringt 
till sina äldsta medlemmar. Stort tack för detta! 

Friskvårdskorten 
De föreningar som vill deltaga i utlottningen av 10 priser à 5 000 kr skall via mail senast 
den 21 mars meddela Maria hur många ifyllda friskvårdskort man har samlat under de 
senaste 12 månaderna (1 mars 2020 – 28 februari 2021). Ni behöver alltså inte skicka 
in några kort nu. Utlottningen sker i samband med distriktsstyrelsens möte den 13 
april. De tio föreningar som vinner pris skall sedan skicka in sina kort till kansliet under 
våren. 

Ordförandekonferenser 
har vi planerat till 20, 22 och 28 april. Hoppas de går att genomföra! Det skulle vara 

roligt att träffas 😊! 

Inspirera och håll kontakt med medlemmarna – det finns saker att göra! 
• Skicka vykort till alla medlemmar

Jätteenkelt och ganska billigt att göra som man gör i Reftele. Kolla på distriktets hemsida 
(där finns – inom kort - en bra beskrivning) och testa. 

• Skicka sms till medlemmar
Använd t.ex. appen Supertext, eller smsgrupp. Där kan du skapa grupper för era 
medlemmar, och skicka sms – till kostnad av ett sms per utskick, oavsett hur många ni är 
i gruppen. Läs mer på deras hemsidor! 

• Träffas utomhus

Promenader, tipspromenader (på intranätet finns hjälp: Tipsfrågor - förslag😊), 
styrketräning, kulturvandringar m.m. 

• Träffas digitalt
Kontakta mig på kansliet eller din lokala SV-avdelning om du behöver hjälp att komma 
igång! Bara fantasin sätter gränser: bokcirkel, hantverkscirkel, styrelsemöten, 11-kaffe, 
läs- och rescirkel (för all del utan resor just nu, men vi kan ju drömma)! 

Folkhälsoveckan 2021 
Förbundet planerar en gemensam satsning – läs mer på intranätet: Folkhälsovecka 2021. 

Kom ihåg att utse ombud till distriktsstämman – registrera i MiRiaM senast 15 mars. Nu 
håller vi tummarna för att vaccinationerna (fas 2) kommer igång så att vi kan träffas igen! 
Ha det bra! 

Kjell L & Maria J 

PS 1: Lösenord till intranätet är gbg1939 
PS 2: Maria jobbar hemifrån, nås per e-post kansli@spf-f.se eller telefon 073 – 267 16 03

https://spf.foreningssupport.se/forening-och-distrikt/folkhalsa/folkhalsoveckan-2021/tipspromenader/
https://spf.foreningssupport.se/forening-och-distrikt/folkhalsa/folkhalsoveckan-2021/
mailto:kansli@spf-f.se0

