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SPF Seniorernas 29:e förbundskongress ägde 

rum den 13-15 juni 2017 i Gävle konserthus. 

Vi var c:a 120 ombud från hela Sverige.

Kongressen var helt digital, helt papperlös.

All röstning skedde från plattan.

Ombuden träffades i mindre grupper, så kallade 

”dialogforum”.
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Kongressen startade med bildspelet 

”Tillsammans är vi starkare”. 

Hans Ström, distriktsordförande SPF Seniorerna 

Gästrikland, hälsade välkomna till kongressen 

och landskapet.

Inger Källgren Sawela, kommunalråd i Gävle, 

hälsade oss välkomna till Gävle.

Senare under kongressen hölls anföranden av 

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och 

Anna Kinberg Batra, moderaternas dåvarande 

partiordförande.
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Kongressen öppnades. 

Vår förbundsordförande, Christina Rogestam 

öppnade kongressen.

Till kongressordförande valdes Ingemar 

Sandström, Västerbotten.

Allt övrigt, som fastställande av föredragnings-

lista, förhandlingsordning, val av berednings-

utskott mm.
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Det var mycket som skulle beslutas.

▪ Christina Rogestam, vår förbundsordförande 

hade avböjt omval.

▪ Eva Eriksson valdes till ny ordförande.

▪ Till 1:e vice ordförande valdes Ricard Olsson.

▪ Till 2:e vice ordförande valdes Lena 

Gustafsson.

▪ Peter Lindgren, vår distriktsordförande, fick 

förnyat förtroende att ingå i förbundsstyrelsen. 

▪ Ulla Arvidsson från Kristianstad valdes in i  

valberedningen.
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Det hade kommit in 100 motioner.

▪ Pensioner och konsumentpolitiskt program.

▪ Program för seniorrespekt.

▪ Vård och omsorgspolitiskt program. 

Tack vare den digitala röstningen gick det snabbt

att rösta.

Det beslutades bland annat om ett nytt:



7

Det togs många beslut.

En grupp skall tillsättas för att utreda förbundets 

stadgar inför kongressen 2020.

Förbundets förslag att avsätta två miljoner till en 

rekryteringskampanj avslogs.

Medlemmarna skall i framtiden erbjudas IT-

support.
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Några frågor föranledde mycket diskussion.

▪ MiRiam.

▪ De flesta var nog överens om att, nu gäller det 

att komma vidare.

▪ MEDLEMSAVGIFTEN.

En het fråga.

Medlemsavgiften har inte höjts sedan 2011.

▪ Efter mycket diskussioner beslutades efter 

votering att höja avgiften till förbundet med 30 

kr från 2019.
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Kongressombuden var också ute och minglade.

Vi fick se två gamla gasklockor som var ombyggda 

till restauranger och där blev vi bjuda på 

kongressmiddagen.

Kort sammanfattning från kongressen 2017

av Göran Wenemark.

Tack för att ni lyssnat.


