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Dina inloggningsuppgifter 

Här nedan har du dina personliga inloggningsuppgifter till mötes-
systemet för SPF Seniorernas kongress 2017. Mötessystemet och 
de digitala handlingarna hittar du på https://spf.esessions.se/
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RAMPROGRAM
Kongress 2017 genomförs i Gävle konserthus där inget annat anges.

Tisdag 13 juni

11.00  Registrering öppnar   

14.00 Invigning    

14.30–16.00 Kongressens öppnande, förhandlingar  

16.00 Kaffe med smörgås

16.30 Dialogforum 1

17.45 Paus och byte av dialogforum   

18.00 Dialogforum 2 

19.30             Gästrikeafton 

   
Onsdag 14 juni

09.00–17.00 Förhandlingar 

12.00 Lunch    

18.50  Bussar avgår till Gasklockorna 

19.30  Kongressmiddag i Gasklockorna  

23.00–24.00 Bussar avgår från Gasklockorna

Torsdag 15 juni

09.00–15.15   Förhandlingar     

10.00 Anna Kinberg Batra, partiledare Moderaterna

12.00  Lunch     

14.30 Högtidligheter
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Förslag till föredragningslista

1. Kongressens öppnande

2. Val av kongressordförande samt 1e och 2e vice ordförande,  
sekreterare, justeringsmän och rösträknare samt fastställande  
av lokal och datum för justering av kongressprotokoll

3. Justering av röstlängden

4. Fråga om kongressens stadgeenliga kallelse

5. Fastställande av föredragningslista

6. Fastställande av förhandlingsordning för kongressen

7. Val av ledamöter till beredningsutskott

8. Verksamhetsberättelserna för åren 2014, 2015 och 2016

9. Årsredovisningarna för åren 2014, 2014 och 2016

10. Revisorernas berättelse för åren 2014, 2015 och 2016

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för åren  
2014, 2015 och 2016

12. Rapporter

13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

14. Val av förbundsordförande samt 1e och 2e vice 
förbundsordförande

15. Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen
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16. Val av ordinarie revisorer och revisorssuppleanter

17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

18. Val av valberedning för nästa kongress samt ordförande för 
denna

19. Fastställande av arbetsordning för valberedning och revisorer

20. Förslag till värdegrund

21. Fastställande av Mål och riktning för perioden 2018–2020 med 
relaterade motioner 

22. Fastställande av Rambudget och förbundsavgift för åren 
2018–2020 med relaterade motioner

23. Revidering av Stadgar för förbundet samt Normalstadgar för 
distrikt och förening med relaterade motioner

24. Behandling av Konsumentpolitiskt program med relaterade 
motioner

25. Behandling av Program för seniorrespekt med relaterade 
motioner

26. Behandling av Vård- och omsorgspolitiskt program med  
relaterade motioner

27. Behandling av övriga motioner

28. Övriga frågor

29. Kongressens avslutande



6 

KONGRESS  2017

Förslag till förhandlingsordning

1. Registrering av ombud samt erhållande av röstkort och läsplatta 
Varje ombud ska registrera sig i mötesbyrån för att upptas i röst-
längden som röstberättigad. Registreringen sker genom att varje 
ombud får en läsplatta och en namnskylt. Läsplattan är ombudens 
nyckel under mötet och används för begäran om ordet, replik,  
yrkande samt för att ges rätt att rösta vid eventuell votering.  
 
Mötessystemet ansvarar för säkerheten och rätt behörighet. Vid byte 
av ombud under kongressen gäller att avregistrering av läsplatta 
först måste ske i mötesbyrån. Ersättare registreras och erhåller läs-
platta som aktiveras i mötesbyrån. 

2. Röstlängd 
Röstlängd för kongressen fastställs vid kongressens början vilket 
sker genom att registrerat ombud har aktiverat sin närvaro i läsplat-
tan. Röstlängden kan senare genom beslut av kongressen justeras. 
Anmälda ombud, och vid behov ersättare, upptas i röstlängden. 
Kongressombud som avser att lämna kongressen meddelar detta 
till mötesbyrån, som meddelar presidiet så att röstlängden kan 
justeras. Endast av berört distrikt anmäld person kan utses till 
ersättare.

3. Yttrande- och förslagsrätt 
Enligt § 4 mom. 9 har varje närvarande ombud och ledamot av för-
bundsstyrelsen en röst. Medlem som inte är ombud får närvara vid 
kongressen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadge- 
enlig ordning väckts av medlemmen eller av förening som medlem-
men företräder, men äger i övrigt yttranderätt endast om kongressen 
så beslutar. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte delta i beslut om 
ansvarsfrihet och val av revisorer.

4. Förbundsstyrelsens förslag är huvudförslag

5. Motioner anses föredragna i och med att de är utskickade
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6. Diskussionsordning

a. Ordet begärs genom att ombud (som i förväg registrerat sig, 
erhållit läsplatta och därigenom är inloggade för mötet) efter 
anvisning från mötesordföranden ges möjlighet att begära ordet. 
Begäran om ordet eller replik kan endast göras för den under 
förhandlingarna aktuella punkten och efter mötesordförandens 
anvisningar. Detta förfarande gäller inte FS:s föredragande. Varje 
ombuds unika inloggning i mötessystemet garanterar säkerheten. 

b. Talarlista samt föredragningslistan visas på storbildsskärm. 

c. Alla förslag och yrkanden, med undantag för rena bifalls- och 
avslagsyrkanden, ska skrivas in digitalt till presidiet via läsplattan 
eller en station för yrkanden i anslutning till lokalen. Personal finns 
på plats för att hjälpa till med detta om det skulle behövas. 

d. Anförandena spelas in (ljud och bild). För den skull och med hän-
syn till deltagarna måste alla muntliga inlägg hållas från talarstolen. 

e. Tiden för debattinlägg är högst tre minuter med rätt till två repliker 
om vardera högst en minut. Möjlighet finns för mötespresidiet och 
ombud att föreslå kortare talartider. 

f. Vid acklamation sker röstning mellan olika yrkande, uteslutande 
med bifallande ja till det förslag man stödjer. 

g. Alla reservationer mot beslut inlämnas skriftligt för reservationer, 
innan kongressen avslutas.
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7. Beslut, omröstning 
Sakfrågor. Kongressens beslut är den mening varom de flesta 
förenar sig. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 
I händelse av lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning. 
Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Votering sker med 
hjälp av läsplattorna. Ombud som begär votering ska uppge sitt 
namn och distrikt. 
 
Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie kongress som 
bestämmer när ändringen ska träda i kraft. För bifall till stadge- 
ändring fordras enligt § 10 i SPF Seniorernas stadgar, beslut av  
SPF Seniorernas kongress med minst 2/3 majoritet av antalet  
närvarande kongressombud. 
 
Vid sluten omröstning vid personval, genomförs röstningen med 
digital röstsedel (slutna sedlar) vid begärd votering. Vid personval 
med digital röstsedel får valsedel inte uppta fler namn än dem som 
ska väljas. Valresultatet anges på sekretariatets dataskärm efter 
avslutad omröstning och blir, efter beslut av mötesordföranden, 
tillgängligt och visas på storbildsskärmen.

8. Beredningsutskott 
Kongressen väljer ett beredningsutskott, bestående av en ord- 
förande och 8 övriga ledamöter.  Beredningsutskottet tar hand om  
andra frågor som kongressen väljer att skicka till utskottet, exempel- 
vis när det finns olika ståndpunkter som är svåra att jämka ihop. 
Beredningsutskottets uppgift är att formulera ett nytt förslag som 
de flesta kan acceptera. Utskottet upprättar även förslag till ny 
valberedning.

9. Mötets offentlighet 
Kongressen är offentlig och streamas i realtid på SPF Seniorernas 
hemsida www.spfseniorerna.se.
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DIALOGFORUM
Den 13 juni på eftermiddagen ajourneras kongressförhandlingarna  

och sex öppna dialogforum genomförs för att diskutera förbunds- 

styrelsen förslag till kongressen. Syftet är att främja dialog mellan  

ombuden, och mellan ombud och förbundsstyrelsen, undanröja miss- 

förstånd, fördjupa förståelsen och komma överens om förslag som kan 

vinna kongressens stöd. Tre parallella forum genomförs åt gången  

under ledning av en samtalsledare. 

Dialogforum är endast öppet för distriktens ombud, förbunds- 

styrelsen och ansvariga tjänstemän. Ombuden har i förväg valt vilket 

forum de vill börja med att delta i och har sedan möjlighet att gå runt på 

fler forum efter intresse. Alla deltagare i dialogforum träffas tisdag efter-

middag i följande rum: 

Tid
Bo Lindersalen

Entréplan
Tamburinen 
Entréplan

Suite Bologne
Nedre plan

16.30–17.45 Vård och omsorg
Stadgar och 
organisation

Verksamhets- 
berättelse  

och bokslut

Paus 17.45–18.00

18.00–19.15
Mål och riktning  

samt budget
Konsumentpolitik  

och pensioner
Seniorrespekt

Paus och byte av dialogforum kl. 17.45–18.00. Gästrikeafton börjar i 

direkt anslutning till dialogforumens avslutande.
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SPF Seniorernas förbunds- 

kongress genomförs den 13–15 

juni. Invigning och kongress- 

förhandlingar kommer att äga  

rum i Gevaliasalen, Gävle konsert-

hus, Kungsbäcksvägen 22 i Gävle.

 
Kommunikationer

Till Gävle tar man sig med tåg, 

buss, bil eller flyg. Från Gävle  

centralstation är det en kort 

promenad till hotellen, cirka 300 

meter. Avståndet mellan hotellet 

och konserthuset är cirka en kilo-

meter, en trevlig promenad på en 

gågata och det tar 10–15 minuter 

att gå.

Boende
Enkelrum för alla ombud är bokat 

för två nätter på Scandic CH, 

Nygatan 45, med ankomst tisdag 

den 13 juni och avresa torsdag  

15 juni 2017 (om inget annat 

anmälts). Övriga deltagare bor på 

Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28. 

Incheckning kan göras från klock-

an 14.00. Före det går det bra att 

lämna in bagage i receptionen på 

respektive hotell.

Registrering i mötesbyrån
Registrering av ombud till kon-

gressen görs i mötesbyrån i entrén 

på Gävle konserthus. Övriga 

deltagare måste även de regist-

rera sin närvaro i mötesbyrån. 

Mötesbyrån öppnar för registrering 

klockan 11.00 tisdag 13 juni och 

det går att registrera sig fram till 

klockan 14.00. Vid registreringen 

får alla anmälda deltagare en 

VÄRT ATT VETA 
INFÖR KONGRESS 2017
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namnbricka, som också fungerar 

som ett registreringskort. Denna 

namnbricka ger även inträde till 

luncher, middagar och fika och 

bör bäras synligt under hela 

kongressen. Kongressombud får 

dessutom kvittera ut en läsplatta 

för att använda under förhand-

lingarna. Mötesbyrån kommer 

att vara öppen under hela kon-

gressen. Om ett ombud behöver 

ersättas med ett annat under 

kongressen anmäls detta på plats 

i mötesbyrån. 

Garderob
I anslutning till mötesbyrån finns en 

garderob för ytterkläder. Det finns 

även plats för bagage i garderoben 

men vi rekommenderar att ni läm-

nar tyngre bagage på hotellet för 

att slippa bära tungt mellan hotell 

och kongresslokalen. 

Middagar
Under kongressen genomförs två 

middagar. Första kvällen genom-

förs en Gästrikeafton i Gävle 

konserthus. Middagen kommer att 

starta i direkt anslutning till för-

handlingarnas avslut. Observera 

att tid saknas för att lämna konsert- 

huset före middagen. På onsdags- 

kvällen genomförs den hötidliga 

kongressmiddagen i Gasklockorna. 

Bussar kommer att hämta upp 

samtliga deltagare vid hotellen 

för att transporteras till och från 

middagen. Anmälan om att hålla 

tal görs i förväg till middagens 

toastmaster.
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Kongresshandlingar

Förbundskongressen kommer att 

vara papperslös, vilket innebär 

att alla handlingar tillhandahålls 

digitalt. Även förhandlingarna, 

inklusive votering och personval, 

kommer att ske digitalt med hjälp 

av läsplattor som samtliga ombud 

får tillgång till på plats under 

kongressen. Samtliga ombud 

och förbundsstyrelsen får tillgång 

till handlingarna under vecka 

20. Kongresshandlingar kom-

mer också att läggas ut på SPF 

Seniorernas webbplats. 

Personliga inloggnings- 

uppgifter samt en manual för till-

gång och behandling av handling-

arna bifogas denna kongressbok. 

Mötessystemet för kongressen är 

webbaserat vilket gör att det går 

att komma åt handlingarna hemma 

från din dator, läsplatta eller mobil. 

Om du behöver hjälp med åtkom-

sten till handlingarna kontaktar du 

ditt distrikt.

Läs mer på SPF Seniorernas 
webbplats!

Gå in på spfseniorerna.se och 

klicka på kongressbannern. Där 

finner du kontinuerlig information 

om kongressen.

Kontakt
Om du av någon anledning 

behöver komma i kontakt med 

förbundskansliets personal före 

eller under kongressen går det bra 

att kontakta Eva-Christine Öhman, 

08-692 32 65, eva-christine.

ohman@spfseniorerna.se, eller  

Marianne Mähl, 08-692 32 69, 

marianne.mahl@spfseniorerna.se. 
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Blekingedistriktet
Kjell GG Johansson

Jan-Owe Kullenbert

Nils Ingmar Thorell

Bohusdistriktet
Lennart Frennemo

Gunnel Fritzson

Staffan Holmgren

Eva Pehrsson

Daladistriktet
Carl Olof Andersson

Lars Åke Carlsson

Lennart Nilsson

Anne Unge

Gotlandsdistriktet
Britt Ohlsson

Göteborgsdistriktet
Britt Johansson

Margit Kärrström

Monica Påhlsson

Gästriklandsdistriktet
Hans Ström

Anders Wallin

Hallandsdistriktet
Rita Eweson

Anita Ingvarson

Bernt Ljunggren

Ingemar Nordieng

Åke Persson

Lennart Wilhelmsson

Hälsingedistriktet
Lars-Olof Widell

Jan Lemon

Kristina Pennlöv

Härjedalensdistriktet
Märit Eriksdotter

Jämtlandsdistriktet
Anders Granbom

Göte W. Swén

Jönköpingsdistriktet
Bo Arencrantz

Ingeborg Edqvist

Berne Lorefors

Birgitta Sigfridsson

Gudrun Thorberg

Ombudsförteckning
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Kalmar län
Bo Henrysson

Karin Hjort

Birgitta Lundman

Stig Nilsson

Chatrine Pålsson Ahlgren

Kronobergsdistriktet
Roland Cronholm

Mariann Gustafsson

Åke Wenrup

Norra Älvsborgsdistriktet
Siv Gustavsson

Kenneth Johansson

Kerstin Nilsson

Norrbotten
Bengt Ingesson

Inger Karlman

Mats Rensfeldt

Skaraborgsdistriktet
Mona Gustafsson

Ruby Lindström

Inger Wedholm

Olle Wendt

Skånedistriktet
Ulla Arvidsson

Stig Brozén

Björn Falkenström

Gunvar Grevstig

Anneli af Klinteberg

Rolf Nilsson

Christer Nordin

Greta Nordquist

Knut Sigander

Ann Mari Storm

Gun Söderstedt

Göran Wenemark

May Öberg

Stockholmsdistriktet
Ann Balkå

Christina Björklund

Gullan Cederlöf

Eva Öhbom Ekdahl

Nini Engstrand

Christina Folke

Lena Hedquist

Claes Hero

Monica Nyholm

May-Lis Rombo

Eva Rosensparr

Margareta Sutton

Iréne Svensson

Monica Ulfhielm

Södra Älvsborgsdistriktet
Conny Brådalen

Dick Ylander
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Sörmlandsdistriktet
Jan Ancker

Gun Holmqvist

Margareta Karlén

Stig Nordqvist

Annika Skogsberg

Rolf Thorsell

Uppsala län
Hans-Ivar Byberg

Britta Fagerberg

Göran Pilström

Inger Rosén Hansson

Värmlandsdistriktet
Rolf Lundberg

Hans Obstfelder

Västerbottensdistriktet
Aina Nygren

Marianne Öhgren

Christer Fredriksson

Västernorrlandsdistriktet
Magnus Hellsten

Monica Johansson Hörnlund

Tommy Magnusson

Västmanland
Sven-Olof Carlsson

Leena Eklund

Veine Eliasson

Annelie Lind

Örebrodistriktet
Kerstin Jönsson

Sune Lang 

Gunilla Werneström

Östgötadistriktet
Marianne Holmbom

Rolf Johansson

Jan-Erik Lövbom

Jan-Anders Tolf

Eva-Britt Österlund

Förbundsstyrelsen
Birgitta Borg

Kerstin Forsman

Börje Gustafsson

Lena Gustafsson

Kjell Hansson 

Rune Kjernald

Peter Lindgren

Christina Rogestam

Jan Rülcker

Kjell Skålberg

Inga-Lott Thörnell

Sonja Åneman



www.spfseniorerna.se
Box 225 74, 104 22 Stockholm

Tel 08-692 32 50

info@spfseniorerna.se


