
Månadsbrev januari 2022 

  

Kära medlemmar! 
  
God fortsättning på det nya året! Tror att vi alla känner en förväntan och förhoppning att det 

blir ett riktigt bra år. Hoppas ni fått vårprogrammet med posten annars hör ni av er så 

skickar vi ett nytt. 

Vad händer närmast? 

Många seniorer ska från i år få en höjning av den totala pensionen med mellan 360–840 kr 

per månad efter skatt men frågan är om den täcker de höjda avgifterna för el, bensin och 

livsmedel. Kanske för en del men inte för alla. SPF Seniorerna har påtalat för regeringen att 

de bör överväga någon form av tillfällig skattelättnad på elräkningen. Vi får väl se hur det blir 

med den saken. 

Avi om medlemsavgift, 295 kr, kommer från förbundet ut till oss i januari. 

Nya stadgarna som kongressen beslutade om 2021 trädde i kraft nu 1 januari 2022 och ett 

av de nya besluten innebär en ny form av medlemskap förutom det ordinarie, nämligen 

stödmedlemskap. Ett digitalt medlemskap för alla oavsett ålder där man är med i SPF 

Seniorerna för att stödja vår verksamhet. Man kan inte inneha några uppdrag utan det är 

enbart digitalt som gäller. Även tidningen Senioren läses digitalt. 

Månadsmötet den här månaden 26/1 består av sång och musik av Uno & Geni. Anmäl om 

ni kommer helst senast två dagar före och har du anmält dig och får förhinder så meddela 

oss gärna så vi inte står med många smörgåsar över. Samma eftermiddag 26/1 är det också 

bokat för Pubträff kl 16 i John Scott´s Palace i Brunnsparken. Det blev en krock samma dag 

som månadsmötet den här gången men i fortsättningen ligger dessa aktiviteter i olika 

veckor. 

Kallelse till årsmötet (23/2) fanns med i utskicket tillsammans med programmet. Den 

kommer också att finnas på vår hemsida Om du vill skicka in en motion till årsmötet så vill 

jag påminna om att den ska vara oss tillhanda senast den 26 januari. Övrig information om 

årsmötet kommer i nästa mail. 

Om FHM:s restriktioner inte ändras så gäller fortfarande max 100 personer på våra 

månadsmöten. Välkomna! 

  
Var rädda om er och ha en fin inledning på nya året så ses vi framöver! 
Lena Gustafsson, ordförande 
Mobil 0722 22 31 03 
e-post: lena.gustafsson@spfseniorerna.se 
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