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SPF seniorerna Bohusdistriktet hade den 9 april sin årsstämma i Ljungskile. 

Vintergäcken deltog med maximalt antal ombud, 9 stycken. 

Anders Kåbjörn, Bohusdistriktets ordförande, hälsade välkommen och vände sig 
särskilt till dagens huvudtalare Christina Rogestam, vår förbundsordförande, och till 
representanten från Göteborgsdistriktet Lena Gustafsson, tillika ledamot av 
förbundsstyrelsen.  

Parentation hölls över avlidna medlemmar med en dikt av Nils Ferlin. Irene Nystedt, 
distriktets kassör under många år, uppmärksammades särskilt. 

Anders Kåbjörn, som avsagt sig omval till ordförande, gav en tillbakablick på sina åtta 
år i styrelsen. Projektet NYA TAG hade som mål att visa hur man på olika sätt kan 
marknadsföra SPF seniorerna. Man skall aktivera och stimulera medlemmarna. Det är 
genom föreningarnas egna arbete som medlemsantalet ökar. Vad gäller olika 
äldrefrågor är det bra att ha en god kontakt med KPR och att påverka politikerna. 

Till ordförande för stämman valdes Gunnar Häggström, till vice ordförande Anders 
Kåbjörn, sekreterare Eva Pehrsson och till biträdande sekreterare Anna Malin Björk 
Joelsson. 

De ordinarie punkterna godkändes med tillägg av nytt namn och nya stadgar.  

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till 9 och inga ersättare. 

Gunnel Fritzson valdes till ny ordförande för 1 år. Till ledamöter för 2 år i styrelsen 
nyvaldes Staffan Holmgren, Sagsjön och Ann- Christine Baar, Svalan. Staffan har 
tidigare under många år bott i Mölnlycke. 

Till revisorer valdes Birgitta Jernström, sammankallande, och Marieanne Anderson, 
nyval. Valberedningen valdes enligt de nya stadgarna dvs. 7 ledamöter och inga 
ersättare. Bohusdistriktet kommer att bestå av 5 kretsar. De två största får 2 ledamöter 
vardera och de övriga 3 kretsarna en vardera. Krets 1 dit Vintergäcken hör fick 2 
ledamöter. Gunnar Häggström (sammankallande) och Leif Backman, Kvarnhjulet. 

Två motioner hade lämnats in. Den ena berörde distriktsindelning. Vid nästa val 
kommer Västra Götalands län ändra valkretsindelning och det är lämpligt att SPF 
seniorerna följer den. Distriktsstyrelsen hade tillstyrkt motionen. Den andra motionen 
gällde reducerad medlemsavgift. Där hade styrelsen hänvisat frågan till 
förbundsstyrelsen. Stämman följde styrelsens förslag för båda motionerna. 

Punkten Övriga frågor innehöll information. 1. Reklam för en musik och 
dansuppvisning.    2. Information om seniornätverk och 3. Information om resor. 

Vi tog till oss punkten om Seniornätverk. Det är något att bygga vidare på. 

Det var dags för lunch och som vanligt bjöd Folkhögskolan på ett rikligt salladsbord, 
varmrätt och dessert.  



 

 

Andra delen av stämman inleddes med musik av några av Folkhögskolans 
musikelever.   

Christina Rogestam inledde med en liten biografi dvs. vad hon arbetat med. Hon har 
varit utredare i många frågor och varit generaldirektör i det som då hette 
Invandrarverket. Det är skillnad på politik och partipolitik. Hon ägnar sig åt politik. 

Dagens pensionärer är aktiva upp i 70-årsåldern, så var det inte tidigare. Frågor som 
står i blickpunkten för Christina Rogestam är Pensionssystemet, Valfrihet och 
Ekonomi. I Veteranen nr 3 2015 har hon i ledaren tagit upp frågan om 
pensionssystemet Jag citerar det hon skrivit eftersom det är ett koncentrat av vad hon 
meddelade oss på stämman. 

”En annan fråga där vi ökar trycket på politikerna är behovet av en utvärdering av 
pensionssystemet och förändringar av det. Vi säger nu tillsammans med övriga 
pensionsorganisationer nej till det förslag till ändring av balanseringen som nu är ute 
på remiss. Det innebär lite förenklat att den höjning av den allmänna pensionen som 
ska komma de närmaste två åren i stället smetas ut över en längre period. Det är 
kosmetika istället för att ta itu med bromsens negativa effekter. En pensionär som 
2009 hade 13550 i månaden före skatt har idag 2015 cirka 13300 kr. Det är effekten av 
att bromsen slagit till vid tre tillfällen. Samtidigt har löntagarna fått totala 
löneförhöjningar under samma sexårsperiod med i snitt 17 procent. Hyror har höjts 
liksom livsmedel – för alla, även pensionärerna. 
Människorna måste kunna leva på sin pension och inte hela tiden oroas för sin 
ekonomi.” 

Vad gäller Valfrihet har vi varit självbestämmande fram till vår pensionering. Så blir 
ofta inte fallet när det gäller vård och omsorg. Vi måste veta att vi får en trygg miljö 
och också veta att vi kan leva på vår pension.  

Bostäder som är tillgängliga måste byggas, helst så att vi kan bo kvar i vårt 
bostadsområde. Vi måste bevaka rätten att få bo kvar. 

Två vägar för att få gehör för dessa frågor är: 1. KPR där vi måste påverka och 2. 
Krav på kommunen. 

Naturligtvis ligger flyktingfrågan nära att ta upp för Christina Rogestam. Vi får och 
har problem med de som flyr hit. Vi tar liksom bara emot i farstun. Flyktingarna 
måste få hjälp att komma in i det svenska samhället på olika sätt. Ta vara på deras 
kompetenser. Svenska systemet är stelbent. 

Anförandet gav oss en del att tänka på. 

Birgitta Jernström tog upp frågan om central uppbörd av medlemsavgifter för 
föreningar och påpekade risken att föreningar blir skatteobjekt när andra intäkter blir 
en större del av omsättningen. Hon påpekade också hur viktigt samarbetet med KPR 
är. Där är biståndsbedömningen en viktig fråga. 

Stämman avslutades med att Anders Kåbjörn avtackades för sitt arbete i styrelsen av 
Gunnel Fritzson. De som avgick ur styrelsen och de som varit mötesfunktionärer 
avtackades också. 

Birgitta Loftäng  


