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Månadsbrev februari 2022 

Bästa Ullevimedlemmar! 
 
Enligt kalendarisk indelning av årstider så infaller våren från 1 mars och 
framåt. Men vi som är födda i Skåne säger att våren infaller mellan 15–28 
februari så nu är det inte lång tid kvar så är den här!  
Vad händer? 
Nu ser det väl ut som om restriktionerna ska avvecklas den 9 februari och 
sedan är det enbart upp till oss själva. En del av våra medlemmar har testat 
positivt men är inte särskilt sjuka då man är vaccinerad. Det är nog så det 
blir framöver precis som med säsongsinfluensan.  
I fredags (28/1) var SPF Seniorerna och övriga seniororganisationer 
inbjudna till finansmarknadsminister Max Elger. Samtalet handlade om 
bedrägerier mot äldre. Dessa har ökat väldigt mycket och genomförs på olika 
sätt både digitalt, per telefon och dörrknackning. Vår generalsekreterare 
Peter Sikström framförde flera av våra krav, bland annat att begränsa vilka 
personuppgifter som får publiceras på nätet och straffregisterkontroll av 
personal inom vård och omsorg samt några till.  
Årsmötet  
Vi hade ett mycket trevligt månadsmöte i januari som genomfördes enligt alla 
regler. Nu närmar vi oss årsmötet den 23 februari och kallelse har alla fått i 
utskicket tillsammans med programmet. Årsmöteshandlingarna ska vara 
tillgängliga för alla medlemmar senast den 9 februari och det kommer de att 
vara. De kommer att ligga på Ullevis hemsida redan i slutet av vecka 5. De 
kommer också att finnas upptryckta på plats i lokalen en timma innan 
årsmötet börjar. Om någon av er vill ha ett exemplar i pappersform veckorna 
före årsmötet så hör av dig så får du hämta hos någon av oss i styrelsen. 
Anmälan till årsmötet sker på samma sätt som vanligt, helst två dagar före 
mötet. Telefonnummer och e-postadress står i programmet.  
Nu till er som inte lämnat e-postadress till oss: Detta månadsbrev skickas 
ut i kuvert till er så ni vet vad som gäller inför årsmötet. Men - vi vore väldigt 
tacksamma om ni vill ge oss en e-postadress om ni har. Vissa av er har inte 
heller lämnat telefonnummer vilket vi också vore tacksamma att få.      
   
Tills vi ses - var rädda om er och varmt, varmt välkomna till årsmötet! 
  
Lena Gustafsson, ordförande 
Mobil 0722 22 31 03  
e-post: lena.gustafsson@spfseniorerna.se 


