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Verksamhetsplan 2021  
Under förutsättning att Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar uppfylls.  

1 Allmänt 
SPF Seniorerna Vimmerby är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer.  

Prioriterade frågor är: Hälsa och omsorg, boende, samt att medlemmarna får tillfälle att vara aktiva på en rad 

olika områden. 

Genom representation i KPR (kommunala pensionärsrådet) vara med och påverka kommunala beslut i 

äldrefrågor. 

Aktivt delta i av förbundet och distriktet anordnade sammankomster. 

Medlemskap 

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift 

eller sambo med medlem. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald. 

Medlemskapet kostar 2021: 230 kr. Fördelat på 160 kr (förbundsavgift) 25 kr (distriktsavgift) och 45 kr (lokal 

avgift) 

2. Verksamhet 
Eftersom vi har en pågående pandemi måste vi följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar så vårt program 

kan ändras eller helt utebli. Läs på vår hemsida, i vår app och i Vimmerby Tidning.    

PROGRAM 

Görs halvårsvis. Skickas ut i början av januari samt vid midsommar. 

Styrelsemöten 10 st. per år. Första helgfria tisdagen varje månad ej juli och augusti. 

PRS-kommittén 10 möten per år. Första helgfria måndagen varje månad ej juli o augusti  

Månadsmöten 11 st. Varje månad förutom juli. Hålls andra tisdagen varje månad (om intet annat angives 

i program och annons). Innehållet ska vara information av olika slag och underhållning. 

Månadsmöten kan komma att delas upp i mindre grupper beroende på restriktionerna 

Januari:  Inställt pga pandemin 

Februari:   Månadsmöte Södra Vi parentation i kyrkan. Kaffe och semla i församlingsh 

Februari  Årsmöte kommer att hållas när det är möjligt att träffas utan restriktioner  

Mars:  Månadsmöte i Vimmerbyparken Vimmerby Gudrid Hansen kåserar 

April:  Månadsmöte i Frödinge Bygdegård med vårlunch  

Maj:  Månadsmöte i Tuna Lövpark med korvgrillning och tipspromenad 

Juni:  Våravslutning  Kröngården 

Juli(ej månadsmöte): Träff tillsammans med PRO i Källängen 

Augusti:  Sommarfest Södra Vi  

September:   Studieupptakt Frödinge bygdegård 

Oktober:  Tuna Bygdegård 

November:  Vimmerbyparken  

December:  Julfest på Nöjespumpen Södra Vi 
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Funktionärsträff  

Samtliga valda funktionärer träffas för genomgång av uppgifter under 2021 

Resor 

Läs och res. En resa till Närke  

Ut i det blå-resor. En på våren och en på hösten.   

Teaterresor En ev. två beroende på vad som erbjuds. 

Resa till Öland för att se på orkidéer. 

Berättarträffar 

En på hösten, PRS kommittén ansvarar.  

Studiebesök 

Ett ev två studiebesök per år hos lokalt företag.  

Studiecirklar 

Enl. studieprogrammet. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Se studieprogrammet. 

Danser 

Sista fredagen varje månad. Vimmerbyparken, Frödinge Bygdegård, Bullerbyn Sevedstorp .  

Se Dansprogrammet som danskommittén ansvarar för.   

Bilorientering  

På våren. Trafikkommittén ansvarar. 

Friskvårdsdag  

I slutet av juni. Friskvårdskommittén ansvarar. 

Mattcurling 

Spelas i tennishallen i Vimmerby varje måndag och torsdag förmiddag. Säsongen sträcker sig från 

oktober månad till och med april månad. 

Boule 

Spelas inomhus varje onsdag förmiddag på Fabriken oktober- maj. 

Spelas utomhus i Källängsparken förmiddagar varje måndag maj-september. 

Bridge 

Spelas på Borghaga varje tisdag eftermiddag. 

Canasta  

Spelas varje onsdagseftermiddag i Vuxenskolan lokaler. Augusti t o m skolans avslutning i juni. 

Golf 

Alla frostfria onsdagar 

Träningshuset 

5 grupper på torsdagar. Ev torsdagar 

och fredagar. Anmälan till Ingegerd 

Holmberg 

Kören 

Övningar varje torsdag i 

församlingshemmet. 

Ledare Anders Ullman. 

Kyrksöndagar 

En kyrksöndag under hösten. Vilken 

kyrka som ska besökas bestäms i samråd med pastoratets kyrkoherde. Kör och ensemble medverkar. SPF 

bjuder på kyrkkaffe. 

STYRELSEN 


