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Rapport från styrelsen

Styrelsen har under april fortsatt arbetet 
med nyordningen av kommittéer och 
programansvar. Arbetet framskrider men 
det är många detaljer som skall diskuteras. 
Före styrelsesammanträdet i oktober 
kommer de som nu är aktiva i föreningens 
verksamhet att få ta del av förslagen och 
uttala sin åsikt.

Vid senast sammanträdet antog styrelsen
en plan för arbetet under året. Planen 
baseras på SPF:s motto Inflytande-Valfrihet-
Livskvalitet. De frågor som är i fokus är 
bland andra nyrekrytering av medlemmar 
till föreningen och behovet av fler aktiva 
funktionärer. En förening som vår står och 
faller med att medlemmarna är beredda att 
hjälpa till i olika funktioner. 

Styrelsen kommer också noga att följa de
beslut som fattas på SPF´s kongress i 
sommar. Inte minst kommer det att bli 
intressant att följa de beslut som tas kring 
medlemsavgften. Där har det annonserats 
att den del som går till förbundet centralt 
måste öka. Vilka konsekvenser får detta för 
lokalförenngarna 2019?

Några personer från styrelsen kommer 
att träffa representanter för föreningarna i 
Svarteborg och Sörbygden för att diskutera 
hur vi kan samverka på olika områden. 
Från vår del vill vi gärna se ett utvecklat 
samarbete när det gäller den kommunala 
verksamheten för äldre. Eftersom SPF är 

organiserat i tre föreningar i kommunen 
bör vi, för att våra åsikter skall få genom-
slag, försöka hitta en samsyn i budgetfrågor
och andra viktigare frågor. Kanske kan vi 
också hitta former för att genomföra större 
arrangemang tillsammans.

Styrelsen har också beslutat skicka en 
skrivelse tll kommunen ang förslaget i 
budgeten för 2018/2019 att ta bort tjänsten 
som syn- och hörselinstruktör. Detta skulle 
drabba flera av våra medlemmar som har 
mycket glädje av tjänsten idag.

Ordförandemöte 18 april

55 deltagare från distriktets föreningar 
lyssnade till Camilla Olsson som berättade 
om social ekonomi. Rune Kjernald - förste 
vice ordförande i förbundsstyrelsen gav en 
intressant föreläsning om SPF´s historia och
avslutade med några tankar om de nya 
krav som föreningslivet har att möta i 
framtiden. Henry Bäckström från 
distriktstyrelsen tipsade om föreläsningar 
och seminarier kring temat ”Tryggare 
ekonomi på äldre dar”. Dagen avslutades 
med grupparbete kring föreningarnas 
behov av utbildningar 

Rapport från kommittéer

Med anledning av att styrelsen beslutat 
att SPF Seniorerna Munkedalsbygden inte 
längre skall delta i mattcurlingens tävlings-
verksamhet har en grupp entusiaster beslu-
tat bilda en fristående förening. Föreningen 
kommer att heta Munkcurlarna. Eventuellt 
intresserade kan kontakta Bosse Liljenor.

Planeringen av höstens verksamhet är i 
full gång. Vi behöver dock få reda på 
medlemmarnas intressen för olika aktivite-
ter. Till våravslutningen på Kaserna har 
Inger Burman därför tagit fram en intresse-
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anmälan som vi ber er fylla i om ni tycker 
att någon aktivitet verkar intressant. Det 
innebär inte att ni har anmält er att delta 
utan bara att ni har visat intresse.

Är du själv intresserad av att leda en 
studiecirkel i något ämne som du brinner 
för, kontakta Inger så försöker vi ordna till 
det.

Övrig information 

Förra sommarens uppskattade båtutflykt
på Gullmaren kommer att genomföras 
också i sommar. Tack vare Yngve 
Carlanders tillmötesgående får vi möjlighet 
att återigen uppleva en eftermiddag på 
fjorden. Exakt datum och tid kommer att 
beslutas inom kort. Vad vi hittills har fått 
höra kommer det att bli i början av augusti. 
Håll utkik på hemsidan och anmäl er 
snabbt, antalet platser är begränsat så – 
först tll kvarn.

Efter samtal med Museijärnvägen har vi 
möjlighet att genomföra ytterligare ett av 
förra sommarens arrangemang, en tågresa 
med grillning i hamnen. Trots ett lätt regn 
på slutet blev arrangemanget lyckat och vi 
vill gärna kunna erbjuda det igen.

Musejärnvägen har också erbjudit oss att
arrangera en ”Champagnefrukost” (tidig, 
tidig morgon) med tågresa till hamnen. Har
genomförts på andra ställen och blivit 
mycket populärt. Låt oss veta om det finns 
intresse så går vi vidare med planeringen.

Kommande möten

I och med dagens träff har vårens 
medlemsmöten genomförts. Planeringen 
för hösten pågår och programmet kommer 
att presenteras så snart det är klart. Planera 
dock redan nu in första höstmötet på 
Kaserna den 15 augusti.

Ha en trevlig sommar!

STYRELSEN
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