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Deltagare: 

Förening Namn E-post 

Köping Bengt Rosberg bengt.rosberg@koping.net 

 Kaj Svartström k.svartstrom@gmail.com 

Nyköping/Oxelösund Björn Sundblad bjorn.sundblad@gmail.com 

 Margaretha Bengtsson margaretha.e.bengtsson@telia.com 

Strängnäs/Mariefred Anna-Lena Lange guann.lange@gmail.com 

 Barbro Mellquist barbrom@bredband.net 

Eskilstuna Anders Krafft rk.ak@tele2.se 

 Hans Stenström trasmaja@hotmail.com 

Linköping Rigmor Sörensson Hernborg rhernborg@gmail.com 

 Ros-Marie Boll rosemarie.boll.rmb@gmail.com 

Mjölby Bo Andersson bo.marknadskonsult@gmail.com 

 Gun-Britt Hillar gunbritt@hillar.se 

 Bo Jansson ark.bojansson@bredband.net 

Motala Anita Heikman aheikman@gmail.com 

 Ann-Britt Johansson johansson.annbritt@gmail.com 

Stockholm Diwert Fredler diwertfredler@gmail.com 

 P-O Holmberg po.holmberg@telia.com 

 

Bo Andersson ledde samrådet och Kaj Svartström noterade. 

Varje deltagare presenterar sig och sin förening 

Nyköping: ca 140 medlemmar, föredrag, utflykter 

Linköping: ca 700 medlemmar, föredrag, resor, lågt deltagande 

Eskilstuna: ca 300 medlemmar, provar olika kök 

Stockholm: ca 350 medlemmar, olika aktiviteter 

Strängnäs/Mariefred: ca 400 medlemmar, ca100 deltar på möten 

Motala: ca 60 medlemmar 

Köping: ca 130 medlemmar, utflykter, vattengympa, boule, cirklar, iPad/mobil kurser, bowling 

Mjölby: ca 95 medlemmar, 25-35 deltar, mervetarcirkel, kulturkaféer, vår- och höst olika teman 

(hösten 2018 musik, våren 2019 hälsa, mat) 

Presentation av FAS Mjölby 

Bo presenterade föreningen i Mjölby. 

I samband med utskick av höst- och vårprogram bifogas en vänkopia av programmet som kan lämnas 

till en vän, som inte är medlem, i syfte att få nya medlemmar. 

Förbundsstyrelsens uppdrag och mål (Se förbundets hemsida!) 

Diskussionen handlade bl.a. om att Förbundet Aktiva Seniorer inte syns i medierna (information från 

stämmor, annonser). 

Föreningarna syns i lokalmedierna med referat från olika aktiviteter, kommande händelser, m.m. På 

någon ort tar lokaltidningen inte in artiklar från föreningen. 

Annonser i lokaltidningar är dyrt.  

https://aktivaseniorer.com/index.php/forbundsinfo/forbundsstyrelsens-uppdrag-och-mal
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Dataskyddsförordningen GDPR, hur sprider vi kunskap och hur agerar föreningarna 

En påminnelse om att varje förening måste se över sin hantering av personuppgifter. 

Här några länkar till föreningar i region FAS ÖST: 

https://strangnas.aktivaseniorer.com/index.php/foreningen/154-gdpr 

https://koping.aktivaseniorer.com/index.php/fas-koping/integritetspolicy 

http://aktivaseniorereskilstuna.se/3.0/index.php/gdpr 

Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) nedan: 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ 

Föreningarnas hemsidor 

Lite information om föreningarnas hemsidor: 
 

Förbundets server Extern server Saknar 
hemsida 

Antal 

REGION Joomla HTML Wordpress    

SYD 9 
    

9 

VÄST 8 
 

1 3 
 

12 

BERGSLAGEN 6 1 
 

1 2 10 

  ÖST 7 1 
 

3 
 

11 

NORD 2 2 
 

2 
 

6 

Antal 32 4 1 9 2 48 

 

ÖST Gotland N Motala   Eskilstuna  
  Gotland SV   Linköping  
  

Gotland V 
  

Nyköping / 
Oxelösund  

  Köping     
  Mjölby     
  Stockholm     
 

  
Strängnäs 
/Mariefred     

 

Frågor från föreningarna 

Vilken typ av utbildning finns tillgänglig från förbundet? 

Utbildning av kassören efterlystes. Förbundet har ingen utbildning, men det föreslogs 

att fråga en kassör hos närliggande förening. Information om styrelsearbetet finns på 

förbundets hemsida, utarbetad av Medborgarskolan. 

Finns en informationsbank om föreläsare-resmål? 

Ja. Finns på förbundets hemsida (inloggning krävs). Fler förslag tas gärna emot. 

  

https://strangnas.aktivaseniorer.com/index.php/foreningen/154-gdpr
https://koping.aktivaseniorer.com/index.php/fas-koping/integritetspolicy
http://aktivaseniorereskilstuna.se/3.0/index.php/gdpr
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
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Vilken typ av reklam gör förbundet centralt? 

Förbundet gör ingen speciell reklam i dagstidningar, men har en hemsida med aktuell 

information. Förbundet finns på Facebook och Twitter. 

Dyrt att anlita bra föredragshållare 

Föreningarna kan gå ihop om föredragshållare för att få ner kostnaden. Skype kan vara 

ett alternativ, så kan flera föreningar lyssna samtidigt och få ner kostnaden, t.ex. inga 

resekostnader för föredragshållaren. 

Övrigt 

Om programpunkternas innehåll och genomförande har hög kvalitet, så skapar det intresse för att 

föreningens verksamhet, utan att man behöver annonsera i lokalpressen. 

Stockholmsföreningen har tagit fram ett flygblad för att informera om föreningen och som delas ut 

vid olika tillställningar. Föreningen har även tagit fram ett visitkort att delas ut vid lämpliga tillfällen 

och lägga ut på olika ställen.  

Flera föreningar anordnar lotterier. Dragning sker som sista punkt på mötet, så stannar 

medlemmarna kvar. 

Kontakta banken för mer information om ni vill använda Swish för betalning i föreningen. 

Förbundets hemsida borde upplysas mer om på föreningarnas möten. 

Aktuell information från förbundet 

Föreningsjubileer Föreningarna uppmanas meddela förbundet om jubileumsfirande vid 10-, 20-, 25-, 

30-, 40-, 50-årsfirande etc. så att detta kan uppmärksammas. 

Förbundsstyrelsen har beslutat att gåvan skall vara 1 000 kr till välgörande ändamål där föreningen 

själv får bestämma vilken organisation som skall få gåvan. 

Arrangörsförening för nästa års samråd 

Samrådet 2019 föreslog att förläggas till Linköping i oktober. Föreningens styrelse återkommer med 

beslut. 


