Vi vill önska er alla gröna seniorer en

God Jul och Ett Gott Nytt År

och samtidigt berätta lite om hur året har varit.
Årsmöte och Valkonferens
Vi hade årsmöte kombinerat med valkonferens i Stockholm den 4 april; ett koncept som vi kommer att
upprepa nästa år. Följande personer valdes in i styrelsen
Ingrid Bergman Göteborg språkrör, Per Gahrton Hörby språkrör, Margareta Alton Näsåker, Eva Ringdahl
Vallda, Gösta Evén husbil, Kerstin Sundqvist Norrköping, Rickard B. Hansson Lycksele. Ersättare:
Guilem Rodrigues da Silva Lund, Margareta Randwall Solna, Mikael Malm Västra Frölunda.
Några tankar om valrörelsen
Vi har haft ett valår som inte utfallit som vi hade hoppats. Miljöpartiet klarade spärren till riksdagen men
inte mycket mer och många valutvärderingar har gjorts. I åldersgruppen 65 + ökade vi något från 2 till 3
% om statistiken är riktig. Eftersom den här åldersgruppen utgör en stor del av röstberättigade i Sverige
så är vårt arbete viktigare än vad vi kanske tror. En ”grön politik” för äldre är strategiskt viktig. En sådan
politik kan innehålla mycket från ekologisk mat till fredsfrågor. Vi kan se oss som en lobbygrupp inom
miljöpartiet.
I skrivande stund vet vi inte om det blir ett extraval. Om så blir fallet har vi mycket att kämpa för. Vi
behöver verkligen inte ett Sverige som går högerut och riskera att miljöfrågorna inte kommer att vara i
fokus.
Våra språkrör Ingrid Bergman och Per Gahrton
Gröna seniorers språkrör har under året 2018 representerat på olika håll och hållit samman
styrelsearbetet.
I samband med årsmötet ordnade vi en uppskattad Valkonferens inför valet 2018.
Vi har varit aktiva på de flesta av partistyrelsens möten och är adjungerade, vilket innebär yttrande och
yrkanderätt men ej rösträtt. Vi har deltagit och gjort vår röst hörd i de flesta debatter som Valmanifest,
sjukvårdsprogram, landsbygdsprogram m.m. Vi träffar även riksdagsledamöter och får våra frågor belysta
på olika håll.
Vi har varit representerade på Kongressen där vi var ombud och hade hjälp av en ersättare.
På kongressen framförde vi även våra språkrörstal, som fick stora applåder. Vi var aktiva vid vårt
bokbord. Vi har också varit aktiva på Facebook.
Vi har medverkat på Seniormässor ibland annat Norrköping, Göteborg. Per har haft GS r möten i Karlstad
och Lund och representerade oss i Almedalen, där han också medverkade i TVOpinion.
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Vi har skrivit en del artiklar och inlägg, bland annat en gemensam debattartikel i Sydsvenskan 20/8 18:
https://www.sydsvenskan.se/20180820/omaldresradikalaungdomsupplevelserochlivserfarenhetfar
okatutrymmebetyderdetentyngrerollforfragoromlivetskvalitet
Några GSr are har skrivit flera motioner till MPs kongress 2019, vilka också har diskuterats inom
styrelsen. De handlar såväl om viktiga miljöfrågor (typ minskat plastslöseri) som om frågor av särskilt
intresse för äldre (typ bättre mat på äldreboende).
GSr har på olika sätt försökt locka äldre till att engagera sig för grön politik på främst fem sätt:
1. Vi påminner om att det var många i dagens GSgeneration som i sin ungdom var föregångare i
miljö, solidaritets och kvinnorörelse.
2. Vi driver allmänna rättvisefrågor för äldre, typ slopande av pensionärsskatten, där vi ofta är överens
med PRO och SPF.
3. Vi tar upp aspekter på samhällsutvecklingen av särskild betydelse för äldre, t ex den snabba
digitaliseringsprocessen, däribland avvecklingen av kontanter.
4. Vi anlägger ett grönt perspektiv på äldrefrågor vilket kan betyda allt från krav på ekologisk och god
mat före äldre till att vi vädjar till äldres minnen av en mer sparsam och mindre resursslösande
livsstil.
5. Vi kräver en ökad andel äldre i riksdag, landsting/regioner och kommunfullmäktige, vilket bara haft
begränsad framgång. Dock ökade MP:s andel av de äldre vid valet 2018 något (från 2 till 3 procent),
samtidigt som MPandelen i alla andra åldersgrupper minskade.
Praktisk information
Årsmöte och valkonferens
Om allt går som planerat kommer mötet att hållas 3 och 4 april 2019 i Stockholm. Kallelse med detaljer
och formalia kommer att skickas ut.
Kongressen äger rum den 35 maj i Örebro och val till EU parlamentet kommer att hållas 26 maj. Vi
har ännu ett valår framför oss där miljöfrågorna måste lyftas fram.
Hur betalar man sin medlemsavgift till Gröna Seniorer
Du måste vara medlem i Miljöpartiet de Grönas riksorganisation för att kunna vara med i Gröna Seniorer.
Faktura till riks har gått ut digitalt och vi kommer att skicka ut faktura till Gröna Seniorer.
Har du problem och vill ha inbetalningskort i din fysiska i brevlåda så hör av dig till oss antingen på mejl
gronaseniorer@mp.se eller till Margareta Alton mejl margaretaalton@gmail.com eller mobil 0703
730745.
På nätet
Gröna Seniorer har en hemsida med information på adressen http://gronaseniorer.nu
Vi har också en öppen Facebookgrupp: (undvik partiinterna ämnen...) "Gröna Seniorers riksorganisation"
på adressen https://www.facebook.com/groups/266574780029596
Vi har en intern grupp på Engagerasajten: https://engagera.mp.se/diskussion/gronaseniorermedlem. Än
så länge rätt tyst där...
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Några foton från vårt
styrelsemöte hos Kerstin på
Vikbolandet där vi förenade
nytta med nöje.

Med hopp om en
grönare framtid
2019
styrelsen Gröna
Seniorer Riks

