Medlemsblad november 2016
Gröna Seniorer,
Ännu ett år har gått och det är dags för vårt årliga medlemsblad. Inledningsvis
ser ni vår nya logotyp. Som alltid när man ska tycka till har det varit skiftande
åsikter, men till slut blev den som ovan. Fröhuset representerar de idéer som
Gröna Seniorer sår och som sedan växer upp till en vacker och praktfull maskros.
I samband med vår logotyp bestämdes också att förkortningen för Gröna
Seniorer ska vara GSr.
Årets stora och glädjande nyhet är att Gröna Seniorer på Miljöpartiets kongress
upphöjt sin status till att vara ett äldreförbund, jämställt med Grön Ungdom och
Gröna Studenter. Därmed kan vi även betraktas som en sidoorganisation.
På kongressen togs även beslut om att vi ska ha representation på kongressen
med minst 1 ombud, totalt 15 mandat fördelade i proportion till medlemsantal
mellan Gröna Seniorer, Grön Ungdom och Gröna Studenter.
Gröna Seniorer blir dessutom som organisation inbjudna till Miljöpartiets
partistyrelsesammanträden och motsvarande möten på distriktsnivå och
där det är möjligt skall vi ha en adjungerad grön senior. Hur vi väljer dessa
representanter får vi återkomma till, för det ger oss en betydande möjlighet att
belysa äldreperspektivet på flera frågor.
Vi skall samverka politiskt med våra frågor via riksdagsledamöter, partistyrelsen,
regionala och kommunala politiker. Vi har träffat flera riksdagsledamöter, bland
andra Janine Alm Eriksson och Emma Hult samt Peter Erikssons sekreterare Alf
Karlsson för att diskutera äldres ekonomi respektive äldres bostäder som är
några av våra prioriterade frågor.
Det är fler riksdagsledamöter m. fl. som kommer till våra styrelsemöten när vi är
i Stockholm och då vi får tillfälle att diskutera angelägna äldrefrågor.
Påverkansmöjligheterna ökar i och med att Gröna Seniorer blir tydligare som
remissinstans för frågor som berör oss äldre. Mycket positivt samtidigt som det
ställs större krav på oss gröna seniorer i hela landet att leva upp till.
Vårt föreningsnamn är Gröna Seniorer Riks med organisationsnummer
802503–7774. Beslut innebär även att vi framledes ska i högre grad ansvara för
ekonomi och medlemsregister.
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I år har vi utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för nästa år redan i
september månad. Orsaken till detta är att partistyrelsen fattar beslut om
budgeten i december 2016 och vill ha våra äskanden tills dess.
Kongressbeslut påverkade tågordningen men verksamhetsplanen kommer i
vanlig ordning att fastställas i sin helhet på årsmötet 2017. Detta är en fråga att
ta upp på årsmötet om hur vi ska hantera detta framöver.
Ett axplock ur verksamhetsplanen är att vi har utsett tre prioriterade områden
att arbeta med
 Boende
 Ekonomi
 Hälsa
Miljö- och klimatfrågor ska genomsyra allt vi arbetar med.
En viljeinriktning är att Gröna Seniorer ska vara representerade på fler
seminarier och kongresser, mässor, kommun- och landstingsdagar m.m.
Ett stort arbete som ligger framför oss är att ta fram material som ska användas
i marknadsföringssyfte och till valåret 2018. Tanken är att materialet ska göras
tillgängligt via Miljöpartiets webbshop.
Tills sist vill vi påminna om att lämna motioner till Miljöpartiets kongress nästa
år. Senast den 15 januari 2017 ska de skickas till Miljöpartiets partistyrelse. Det
kan vara både stort och litet, allt är viktigt. Att motionera är en möjlighet att
göra sin röst hörd och kunna påverka beslut. Alla frågor som har äldre i fokus är
av intresse!
Styrelsen genom Ingrid Bergman och Jan Rydén

Årets aktiviteter på riksnivå


Årsmötet

Årsmötet hölls i Gävle den 27 april med deltagande av ca 35 medlemmar.
Jämställdhets och mångfalds kommitténs ordförande Kukkumariia Valtola
Sjöberg inledningstalade och redovisade en kartläggning över jämställdhet och
mångfald inom Miljöpartiet som nyligen lanserats. Se:

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bXAuc2V8amt8Z3g6
NjVmNWEwMTQ4MDBkZWZhMw.
Kukkumariia Valtola Sjöberg är fr om årsmötet språkrörens mentor och så även
AU-gruppens mentor.
Årsmötet valde en ny styrelse: Jan Rydén, Lomma; Ingrid Bergman, Göteborg;
Margareta Randwall, Solna; Christina Mörtl, Helsingborg; Mikael Malm, Västra
Frölunda; Annika Hansén Eriksson, Farsta samt Yngve Petersson, Lund.
Som ersättare valdes Ylva Bandmann, Gävle; Kerstin Sundquist, Vikbolandet;
Britt-Marie Rosenqvist Vik, Bollnäs; Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg
samt Dan Sjöbom, Njurunda.

2

Vid det konstituerande mötet valdes Jan Rydén och Ingrid Bergman till
sammankallande tillika språkrör, Margareta Randwall till sekreterare och Christina
Mörtl till kassör. Annika Hansén Eriksson utsågs till hemsidesansvarig.


Referat från MP:s kongress i Karlstad 2016, rapport av Jan Rydén,

Gröna Seniorer Riks, var på plats via vårt bokbord. Det var bemannat tre dagar
och mycket välbesökt! Vi utgjorde en träffpunkt för Gröna Seniorer som besökte
kongressen. Språkrören för Gröna Seniorer blev intervjuade av Kerstin Holm,
SVT, men kom tyvärr inte i sändning av utrymmesskäl.
Vi fick 6–7 personer som skrev på en intresselista för att bli medlem i Gröna
Seniorer.
Vi har fått förfrågningar om fortsatt kontakt från Amanda Lind, partisekreterare,
Linnéa Engström, EU-parlamentariker, Emma Nohrén, riksdagsledamot för
Landsbygdsfrågor och Isak Betsimon, sMP Stockholm/Botkyrka som jobbar på
Finansinspektionen och känner till frågor kring pensioner.


European network of Green seniors, rapport från Vivian
Gunnarsson

ENGS, European Network of Green Seniors styrelse deltog i EGP, European Green
Partys vårmöte i Utrecht 20–22 maj 2016. På EGP:s dagordning Europas framtid,
flyktingfrågan, fossilfri framtid och cirkulär ekonomi.
ENGS höll sitt årsmöte med val till ny styrelse på majmötet. Anette
Muggenthaler, Tyskland är ny ordförande, Frank Hauser Tyskland är ny
generalsekreterare, Vivianne Gunnarsson, Sverige är vice ordförande, Birgit
Meinhard, Österrike tidigare ordförande sköter nu hemsida och press, Tony
Cooreman, Belgien kassör, Raimo Lampinen, Finland är ny juridisk rådgivare.
Nästa möte blir i Glasgow där kommer huvudpunkten ägnas åt Storbritanniens
utträde ur EU och ENGS diskuterar effekterna för äldre.
I mars deltar ENGS i Global Greens och EGP:s gemensamma möte i England.
Läs gärna på https://www.facebook.com/greenseniors.eu.

Lite fakta:
The Network Green Seniors was founded 2005 in Brussels with the aim, to
mobilize (green) seniors (55+) in all countries. They should have the opportunity
to participate in society and politics and work in an intergenerational way.
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Regionala och lokala aktiviteter


Gröna Seniorer Skåne, rapport av Anna-Maria Myszka Gustafsson

Gröna Seniorer Skåne består av ett fyrtiotal engagerade medlemmar som
förutom sitt arbete för gröna frågor inom Mp Skåne riktar in sitt fokus även på
seniorpolitiska frågor.
Sedan kongressen 2016 räknas Gröna Seniorer som ett förbund inom Miljöpartiet
och i samband med detta har man satt igång ett omfattande arbete med att
bygga upp sin interna organisation i Skåne. Arbete med stadgar,
befattningsbeskrivning för olika funktioner inom styrelsen, deltagande i olika
utbildningstillfällen som distriktet anordnar, diskussion kring Målbilden samt
framtagande av informationsmaterial är några exempel på strävan efter att
stärka organisationen och lägga en stabil grund för kommande valkampanj 2018.
En annan viktig del av Gröna Seniorers Skåne verksamhet är medlemsvärvning
och medlemsvård. I samband med detta har man medverkat med ett
seminarium på Gröna Inspirationsdagar som organiserades av Mp Skånes distrikt
i Eslöv i september. I samarbete med Grön Ungdom har man delat med sig av
sin erfarenhet av medlemsvärvning till intresserade skånska miljöpartister. När
Miljöpartiet på riksnivå utlyste åter värvningskampanj, under senare delen av
september, bidrog medlemmar ur Gröna Seniorer Skåne i detta praktiska arbete.
Parallellt med detta tar man upp till diskussion konkreta sakpolitiska frågor.
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne genomfördes två
seminarier för Gröna Seniorers medlemmar och för allmänheten. Ett seminarium
hölls i Trelleborg på temat Mat och äldres hälsa och ett i Kristianstad med rubrik
Hur förbättrar man äldres livskvalitet i Skåne. I det sistnämnda seminariet var
föreläsaren ordföranden i Folkhälsoberedningen i Region Skåne, miljöpartisten
Ida Nilsson. I seminariet deltog även medlemmar från andra partier.
Något som Gröna Seniorer Skåne vill poängtera är samarbete med
regionfullmäktigegruppen och Mp Skånes distriktsorganisation. Det ena
språkröret, Yngve Pettersson, är ständigt adjungerad i distriktsstyrelsen och
båda språkrören deltar kontinuerligt i Rfg:s (Regionfullmäktigegruppens) möten.
Distriktsstyrelsen har också tillsatt en Mellanvalgrupp, vars syfte är att förbereda
och underlätta kommande arbete med sin valkampanj 2018. Det andra
språkröret, Anna-Maria Myszka-Gustafsson, representerar Gröna Seniorer Skåne
i denna grupp.
Utöver detta har medlemmar från Gröna Seniorer Helsingborg kontinuerligt
medverkat i ett utåtriktat arbete och fört dialoger med helsingborgare.
Arbetsgruppen, Interkulturella gruppen vid Mp Helsingborg har hittills genomfört
tre utåtriktade aktiviteter under 2016.
Sammanfattningsvis kan sägas att Gröna Seniorer Skåne har stora ambitioner
och arbetar aktivt för att bli en viktig kraft i det politiska arbetet som Miljöpartiet
gör i Skåne.
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Gröna Seniorer i Stockholmsregionen, rapport av Eivor Karlsson

Gröna Seniorer i stockholmsregionen hade vid årsskiftet 2015–2016 ca 80
medlemmar, flertalet från Stockholms stad. Förutom årsmötet 2015 hade vi 8
styrelsemöten, 7 medlemsmöten samt terminsavslutning vår och vinter. På
några medlemsmöten har inbjudna gäster medverkat. Diskussionerna har
varierat från generella politiska frågor till förhållandena i kommunerna.
Under våren 2016 sammanställde vi en enkät om äldreomsorgen med fyra
frågeställningar som vi skickade ut till kommuner och stadsdelar i
stockholmsregionen. 12 kommuner och 9 stadsdelar svarade. Vi planerar utifrån
detta att göra en uppföljning av enkäterna genom att bjuda in miljöpartister för
att diskutera hur vi kan samarbeta inför valet 2018.
Några av oss deltog i partigruppsmötet för medlemmar runt om i landet som
hölls under Äldre Riksdagen den 21 september. Ett möte där vi fick tillfälle att
diskutera olika strategier och problem runt om i landet som t.ex. förvaltare,
ersättningsnivåerna, Gode män, sjukdomar, folkhälsa och gröna lösningar,
matens betydelse, relationen mellan hemmet och hälso-/sjukvård, t.ex.
korttidsboenden, boendelotsar, investeringsstöd för olika boendeformer till äldre
samt hemtjänsttaxan.
Vi har lämnat synpunkter till kommunstyrelsen och äldrenämnden i Stockholms
stad på Äldreboendeutredningen, delrapport om framtidens boende för äldre i
Stockholm.
Vi har lämnat synpunkter till Stockholms Läns Landsting, om den försämrade
kollektivtrafiken.
Vi har lämnat synpunkter på remiss Stad 2020, ett förslag inom MP Stockholms
stad om det framtida bostadsbyggandet, även för äldre. Vi har deltagit i
aktiviteter, t. ex ”Världens längsta bokbord,” Drottninggatan Stockholm, och vi
hade informationsbord på Mälardagen där Mp:are från 4 län deltog. Vi har ibland
haft inbjuda talare på våra medlemsmöten.
Vi efterlyser en större aktivitet från alla Gröna Seniorers regioner om att skriva
på vår gemensamma Facebooksida och hemsida. Ett billigt, snabbt och tidsenligt
sätt att nå ut.


Gröna Seniorer Östergötland, rapport av Kerstin Sundquist

Vi undrar vad det är som händer? Senaste åren har äldres kunskaper och
erfarenheter börjat tas till vara efter att tidigare nästan bara ungdom räknats.
Både i kommunstyrelser, distriktsstyrelsen och på politiska poster är flera äldre
bärande krafter. Vi gläds över att inte vara satta på undantag, men samtidigt
medför det att gröna seniorer blir mindre intresserade av att gå med i GRÖNA
SENIORER. Man vill ha tid för annat än politik. Vi fick i alla fall ett par nya
medlemmar efter Riks utskick med den föga intresseväckande titeln SERVICE. Vi
jobbar på att få med flera.
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Gröna Seniorer i Västra Götaland, rapport av Mikael Malm

Dessa aktiviteter har vi haft bland annat under 2016:
Seniormässan i Göteborg 23–25 februari deltog vi med 3 regionpolitiker
bl. a Manijeh Medijar, Ulrika Frick och Tony Johansson från Västra
Götalandsregionen.
Hammarkullekarnevalen 27–29 maj. Bemannade vårt tält tillsammans med andra
Mp-medlemmar.
Harvens dag i Färgelanda 27/8. På Harvens dag var vi fyra ditresta och en lokal,
alla Gröna Seniorer. (Tony Johansson var också där några timmar.)
Utöver dessa har vi också haft styrelsemöten och medlemsmöten.



Gröna Seniorer Gävleborgsdistriktet, rapport av Ylva Bandmann

Under 60+Mässan i Gävle 2016 deltog Gävleborgsdistriktet med ekonomiskt stöd
från lokalavdelningarna. Mässan hölls på Gavlerinken, lättåtkomligt även med
buss, som stannar alldeles utanför grindarna. Bemanningen under dagarna
bestod av distriktets anställda och sju medlemmar från Gävle, Sandviken och
Hudiksvall.
I samband med 60+Mässan skrevs en debattartikel, som publicerades i länets
tidningar. Artikeln handlade om den äldre politik, som Miljöpartiet varit med och
drivit efter valet 2014. Undertecknare var Ylva Bandmann, ersättare i
Regionfullmäktige och ledamot i Patientnämnden, Kerstin Monk, ledamot i
Omvårdnadsnämnden i Gävle samt ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i
Region Gävleborg Karin Jansson, regionråd i Gävleborg samt Anders Schröder,
Riksdagsledamot för MP Gävleborg.
Materialet under Mässan bestod dels av partiets tryckta material – framförallt
från valet 2014 – och dels av material från Gröna Seniorer. Just Gröna Seniorers
material var uppskattat. Även detta att vi delade ut broschyrer o.d. i Miljöpartiets
tygkassar tyckte man var trevligt. Summeringen från deltagarna var skiftande
från trevligt att prata ekonomi, pensioner, men också hälsa och miljö med
besökarna till att egentligen är detta inte rätt forum för MP, eftersom fokus ligger
så starkt på att locka besökarna att köpa prylar, resor och andra upplevelser. Nu
skickar vi stafettpinnen vidare till nästa kommun/region nästa år och säger Lycka
till.
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Inför år 2017


Årsmöte

Årsmötet 2017 kommer att äga rum den 7 april i Örebro. Enligt stadgarna ska
motioner vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.
Nomineringar till styrelseuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast tre
veckor före årsmötet. Kontakta valberedningens sammankallande Eivor Karlsson,

eivor.karlsson@comhem.se


Kom ihåg – nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2017

Idag är vi ca 230 medlemmar så vi behöver bli fler. Känner du någon som kan
tänkas bli medlem så berätta om Gröna Seniorer och vad Gröna Seniorer står för.
Medlemsavgiften är oförändrat 65 kronor och betalas till Miljöpartiets plusgiro
5 33 11 -7. Ange att det gäller Gröna Seniorer när du betalar och ange tydligt
namn, adress och gärna telefon och e-mailadress.
Observera! Detta gäller även om du betalar via internet!
Har du ändrat adress eller e-mailadress meddela detta till registeransvarig
Idil Hassan idil.hassan@mp.se
Adressen till Miljöpartiet de gröna, Pustegränd 1-3,118 20 Stockholm tel.
08-54 52 24 63 dit man också kan maila på service@mp.se om man vill fråga
något eller framföra en åsikt. Via den adressen kan du också nå oss om du anger
Gröna Seniorer på kuvertet. Annars kan du maila våra sammankallande
ingrid.bergman@mp.se eller jan.ryden2016@gmail.com.
Hör gärna av dig!

Ett varmt tack till alla medlemmar
med önskan om ett fortsatt
Grönt engagemang!
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