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Verksamhetsplan 2019 
 

Föreningens ändamål 
 

Föreningen skall bedriva ideella, partipolitiskt och religiöst obundna aktiviteter enligt 

gällande stadgar. 

 

 

Planering 
 

Samverkan skall ske med seniorföreningar i närområdet, främst SPF Skatelöv, för att 

möjliggöra gemensamma arrangemang av t.ex. resor och underhållning. 

 

Förslag till verksamhetsplan för år 2020 skall upprättas senast i oktober så att 

årsprogrammet traditionsenligt kan färdigställas och delas ut till medlemmarna i samband 

med årets julfest. 

Årsprogrammets aktiviteter skall inplaneras så att de inte, utan särskilda skäl, krockar med 

distriktets ”Aktivitetsplan 2020”. 

 

 

Medlemsrekrytering 

 

Rekrytering av nya medlemmar skall vara en prioriterad uppgift för styrelsen. Bästa verktyget 

för ett gott resultat är ett program som kan attrahera alla seniorgrupper. 

 

 

Aktiviteter 
 

Trivsel-/månadsmöten genomförs som medlemsträffar under våren och hösten med enklare 

förtäring och något tema i form av föreläsning och/eller information. Minst två trivselmöten 

skall genomföras. Distriktets ”Idébank” kan med fördel utnyttjas. Styrelsen kan besluta om 

deltagaravgift. 

Vid alla former av sammankomster skall föreningens representanter i kommunala 

pensionärsrådet (KPR), sockenrådet och för trafikfrågor beredas tid för aktuell information.  

 

Fester med mat och underhållning genomförs vår, höst och inför julen. Vid planering av 

underhållning kan med fördel distriktets ”Idébank” utnyttjas. Styrelsen kan besluta om att 

inbjuda andra seniorföreningar. 

Under sommaren skall grillfester arrangeras. En av årets grillfester skall genomföras i den nya 

nationalparken vid Trollberget.  

 

Friskvård skall bedrivas så att alla medlemmar i rimlig grad oavsett ålder och allmän hälsa 

kan tillgodoses med någon socialt inspirerande och passande aktivitet i årsprogrammet.  

 Dans arrangeras enligt särskilt program under sommarhalvåret vid Björkbacken. 

 Boule spelas två pass i veckan vid boulestugan i Torne under våren och sommaren. 

Under hösten och vintern spelas boule i Växjö en dag i veckan. 

Föreningen deltar i SPF Kronobergsdistriktets bouleturnering. 

 Gymnastik genomförs på Torsgården en gång varannan vecka. 
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 Vandringsgruppen genomför 7-8 vandringar fördelat på våren och hösten. Inget 

medlemskrav för att få delta. 

 Föreningen deltar med minst ett lag i SPF Kronobergsdistriktets tävling ”Hjärnkoll”. 

 

Studieverksamheten skall främst bedrivas i form av studiecirklar. Samverkan skall ske med 

Studieförbundet Vuxenskolan i Växjö avseende studiematerial och administrativt stöd. 

Distriktet har 10 bärbara datorer med tillbehör samt en projektor som gratis kan utnyttjas för 

att genomföra grundläggande datautbildning eller andra studiecirklar med föreningens 

medlemmar. Särskilda önskemål om kurser och studiecirklar inhämtas från medlemmarna. 

 

Väntjänst skall organiseras och bedrivas i samverkan med Torsgården. 

 

Resor skall arrangeras som endagsutflykter vid ett par tillfällen varav ett i samregi med SPF 

Skatelöv. 

 

Bingo genomförs varannan vecka i Torne. 

 

Kortspel genomförs på Torsgården enligt särskild plan. 

 

Medverkan i kyrkliga aktiviteter skall traditionsenligt ske på Torsgården och i 

Sockenstugan 

 

Ledamot och ersättare i kommunens pensionärsråd (KPR) skall väljas för att bevaka våra 

lokala intressen inom kommunens vård- och omsorg. 

 

Ledamot och ersättare i Västra Torsås sockenråd skall väljas. 

 

Ledamot i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Kronoberg skall utses. 

 

Ledamot i Länsbygderådet skall utses. 

 

 

IT - Hemsidor och medlemsregister 
 

Medlemmarna skall informeras om att i större omfattning besöka föreningens och distriktets 

hemsidor för att få aktuell information om t.ex. aktiviteter. 

Föreningens styrelsemedlemmar skall inför varje styrelsemöte granska hemsidan ur 

aktualitets- och kvalitetssynpunkt och vid styrelsemötet delge eventuella synpunkter och 

förslag. Även medlemsregistrets aktualitet skall följas upp. 

Hemsidan och medlemsregistret bör finnas med som återkommande dagordningspunkter vid 

ordinarie styrelsemöten. 

Föreningens hemsidesansvarige ansvarar för att även sockenrådets hemsida 

www.vastratorsas.se hålls uppdaterad avseende föreningens information samt länkningar 

mellan hemsidorna. 

Utbildning för de medlemsregister- och hemsidesansvariga är planerat att ske genom 

distriktets IT-ansvariga vid två tillfällen under året. Av dessa en grundläggande dag på våren 

och en dags vidareutbildning under hösten. 

Det är viktigt att delta i distriktets utbildningar och att kontinuerligt rekrytera och utbilda 

intresserade biträdande medlemsregister- respektive hemsidesansvariga. 

http://www.vastratorsas.se/

