
Redovisning av grupparbetet som deltagarna vid kongressen 2019 genomförde. 

Första ämnet var medlemsrekrytering. Grupp 1, 2 och 3. 

Grupp 1. 

1. Mun mot mun  metoden 

2. Bra program, underhållning, föredrag, bra annonsering 

3. Resor medlemmar tar med en vän som blir medlem senare 

4. Nyinflyttade, knacka på och inbjuda till en träff 

5. Samarbeta tillsammans med studieförbund 

Grupp 2. 

Åkarp Möllans dag där man bakar bröd och säljer och även bjuder på kaffe. 

Hantverksmässa 

Gör reklam för sin förening 

Fritidsaktiviteter, stavgång, linedans, Bjuda ut aldre på utflykt, fika. Själva betala förtäring vi bjuder 

på resan 

Bra att ha reportage i sin förening om vad som hänt i föreningen 

Grupp 3. 

Kommunens hemsida 

Facebook grupper. Delta i lokala marknader 

Andra ämnet förslag på motionsområden grupperna 4, 5 och 6. 

Grupp 4. 

Skicka motionerna till flera personer på departementen 

Skicka motioner lokalt 

Busskort till de över 70 år gratis 

Trygghetsboende för personer som inte vill bo kvar i sin nuvarande bostad 

Grupp 5. 

Lokaltrafiken subventionerad 

Kvinnojourer  

Våld mot kvinnor 

Jämställdhets frågor 

Grupp 6. 

Livsmedel till skolan och äldreboende (lokal), 10% svenskt 

Medicinförpackningar svåra att komma åt 

Missnöjda hur bankerna behandlar oss. Penningfria banker. Kost. För att ta ut pengar, kostar förvarar 

pengar 

Färdtjänst lika regler för de som bor på landsbygden och stan även för medföljande personer. 

Pensionärer samma rabatter som för studenter på lokala bussar 

Missnöjet att pensionärerna betalar mer skatt än förvärsarbetarna. 

 

 

 



Tredje ämnet Förslag på teman till temadadagar samt vilka program kan vi ha ute i våra 

lokalföreningar.grupp7, 8 och 9. 

Grupp 7 

Invandrarkvinnor, mat, levandet 

Styrketräning för äldre 

Program 

Luciatåg, cirklar, mat vin, läs och res, Iphone kurser 

Grupp 8 

Miljöfrågor, vatten, plast 

Återanvändning, tyg-sy påsar 

Energianvändning 

Vad är det som är problem hur gör vi åt det 

Utprovning av medicin görs ofta på män. Symtom på kvinnor? 

systerfrågor Kvinnor stöttar kvinnor framåt 

Digitala samhället 

Kunskap om vad som gäller vilka problem finns vad gör vi åt det 

Program 

Miljöfrågor 

Företagsbesök 

Författarbesök 

Kommun besök vilka framtidsplaner de har 

Besök från skolan 

Grupp 9 

Tema 

Överlevnadsskafferi 

Program 

Sjukhus clowner 

Missing People 

Kvinnojouren 

Alla lokala förmågor 

Landskapscirklar + resa 

Telefonkurser 

Sjöräddningen, polisen 

Framtidsfullmakt 

Apoteket 

 

 

 

 

 


