
 
 

 

Förslag till Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Västra Storsjöbygden 2019. 

Fem målområden är viktiga för vår verksamhet, nämligen Vi-anda och identitet, Rekrytera och behålla, Påverkan 

och inflytande, Synas och höras samt Ordning och reda. 

Vår identitet styrks och stärks genom de aktiviteter vi genomför och de aktiviteter vi stöder. Det är 

viktigt att våra medlemmar känner till vårt program, vår logotype, vårt namn och vad vi står för. Vi ska 

därför vara tydliga och engagerande i våra budskap och se till att våra styrelseledamöter och övriga 

funktionärer är professionella i sina roller. Det är styrelsens uppgift att leda, samordna, följa upp och 

utveckla föreningens verksamhet samt ansvara för föreningens ekonomi. Genom att göra 

medlemmarna delaktiga i beslut och aktiviteter stärks vi-andan. 

Rekrytera och behålla. För varje år som går, blir vi fler seniorer i Sverige och samtidigt har många över 

65 i dag allt svårare att identifiera sig som äldre, samtidigt som intresset för att engagera sig i ideella 

organisationer minskar. Det ställs högre krav på oss för att kunna framstå som ett attraktivt alternativ. 

Vi måste alltså förnya oss, hitta nya och spännande sätt att få nya medlemmar. Genom trivsel och 

nöjda medlemmar ökar gemenskapen och vi blir mer attraktiva. Nöjda medlemmar är de bästa 

marknadsförarna. I vår förening ökar medlemsantalet mera än genomsnittet, men vi måste skaffa oss en 

plan för hur vi välkomnar nya medlemmar, både de som kommer till mötena och de som inte kommer. 

I förhoppning att ha fortsatt nöjda medlemmar ska vi göra så här: 

 Minst åtta medlemsmöten med varierande och intressanta programpunkter 

 Informera medlemmarna om mötesprogram och andra aktiviteter, med tid och plats, genom utskick 

och på hemsidan. Datum bör meddelas även om programmet inte är bestämt 

  Minst två resor och utflykter med intressanta upplevelser 

 Stödja möjlighet till deltagande i de friskvårds- och folkhälsoaktiviteter som erbjuds (gymnastik, 

boule, simning, hjärnkoll mm) 

 Uppmuntra till deltagande i tävlingar och mästerskap. 

  Aktivera cirkel- och utbildningsverksamheten. Kartlägg medlemmarnas önskemål och ta initiativ 

till cirkel- och utbildningsverksamhet. Sätt upp mål. Kanske har vi presumtiva ledare i den egna 

besättningen. SV Vuxenskolan är en bra partner, aktuella med bland annat arkivering för ideella 

föreningar, skriva referat, valberedning mm. 

.  Var rädd om våra eldsjälar! 

Påverkan och inflytande. SPF Seniorerna ökar sitt inflytande i äldrefrågor och arbetar aktivt med 

påverkan och opinionsbildning. Pension, skatter, boende, hälsovård, ålderism och regionfrågor med 

mera, är exempel på områden där vi hörs i debatterna och där vi försöker påverka beslutsfattarna. Det 

ska vi fortsätta med. Det handlar om att värna om våra medlemmars sociala och ekonomiska intressen. 

  



 
 

 Vårt bästa verktyg här är våra KPR-ledamöter. Det är viktigt att vi för en dialog med dem och 

berättar vilka områden våra medlemmar vill påverka och ha inflytande i. Våra KPR-ledamöter är 

kompetenta och aktiva och lämnar regelbundet rapporter från sitt arbete. 

 

e Delta i distriktets styrelsekonferenser 

Synas och höras. SPF Seniorernas varumärke är attraktivt och syns och hörs i media som aldrig 

förr. Ett verk av ett aktivt förbundskansli förvisso, men även lokalföreningarna levererar 

insändare och debattartiklar till lokalpress och sociala media. 

Tillsammans gör vi avtryck. Vi har många medlemmar som är aktiva. SPF Seniorerna har slagit 

igenom på Facebook. 63.000 följare! Det körs kampanjer på webben — minns pensionärsskatten, 

bromsens effekter, Hemtjänstuppropet och Kontanterna kvar. Effektivt, uppmärksammat och 

framgångsrikt. Lokaltidningarna är en mycket viktig kanal för att nå ut. Dessutom har vi den 

uppskattade medlemstidningen Senioren. 

 Vi ska fortsätta att utveckla vår hemsida, göra den ännu mera aktiv och attraktiv, samt öka 

informationsflödet via webben och, framför allt, se till att hemsidan besöks och används  Vi ska 

arbeta För att utöka användandet av e-post för att nå ut till våra medlemmar 

 Men vi får absolut inte glömma de medlemmar som inte använder sig av dator, smart-

phone eller "padda" 

 Vi skriver referat från alla våra aktiviteter, med bilder, och får dem införda i lokalpressen 

och på hemsidan. Kom också ihåg Seniorens Landet runt och sidorna "NU i föreningarna" 

Ordning och reda. Det senast tillagda målet. En självklarhet. Det ser den nya styrelsen till. 

 När det bedöms finnas tid tar vi tag i arkiveringsproceduren 

Slutligen är det viktigt att vi behåller förmågan att skapa trivsel och gemenskap när vi 

möts, och ha kvar den öppenhet som vi upplever att vi har i föreningen. Ta tillvara allas 

styrka och förmåga samt lyssna till förslag och idéer. Uppmärksamma och belöna idéer 

och initiativ. Vi kommer att ha lika mycket intressanta och varierande aktiviteter som 

tidigare. Vi ska ha minst lika roligt som tidigare år och vi ska vinna lika mycket 

tävlingar. Det ska vara kul att vara medlem i SPF Seniorerna Västra Storsjöbygden! 

Ägna gärna lite extra uppmärksamhet till "NYTT" — de färgmarkerade 

informationssidorna i Senioren. Där finns mycket nyttigt att läsa. 

Styrelsen för SPF Seniorerna Västra Storsjöbygden 


