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Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna, Botkyrka, 2016  
 
Styrelsen för SPF Seniorerna, Botkyrka, avdelning 226 av SPF Sverige, får härmed lämna 
följande redovisning över föreningens verksamhet för 2016. 
Organisationsnummer: 802412-8954 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande      Kia Hjelte 
Vice ordförande     Jens Vollmer 
Vice ordförande      Anders Magnusson 
Medlemssekreterare    Ingegerd Johansson 
Reseansvarig     Birgit Wallin   
Lokalansvarig     Lars Engström  
Sekreterare, ansv. Vuxenskolan   Elisabeth Bäckman 
Kassör, (avgick under hösten)   Ann-Marie Peters 
Sekreterare, (avgick under hösten)   Dorrit Söderholm 
Kassör, ständigt adjungerad sedan nov.  Jarl Johansson 
 
Revisorer: Lennart Lindström och Gary Hjelm 
 
Revisorssuppleanter: Ingemar Östberg och Karl-Erik Strömberg  
 
Ombud och ersättare till Distriktets årsstämma: 
Kia Hjelte och Anders Magnusson 
Ombud till Studieförbundet Vuxenskolan: Elisabeth Bäckman 
Studieombud: Elisabeth Bäckman 
 
Trafikombud: Anders Magnusson 
Pressombud: Kia Hjelte 
Friskvårdsombud/veckovandringar: Monica Cumlin och Gunvor Jansson 
 
Hörsel/synombud: Lennart Lauberg 
Värdlag 1: Käthe Westerberg, Berit Sand och Liselott Ekström 
Värdlag 2: Märta Knutas, Eva-Britt Olsson och Eva Vikberg 
Reserv för värdlagen: Inga-lill Davidsson och Erna Schurich 
 
 
Representanter till kommunala Pensionärsrådet KPR: 
Anders Magnusson och Ann-Marie Peters, som avgick och ersattes av Jens Wollmer 
 
Resor/studiebesök: Birgit Wallin, Anita Sjöblom och Dorrit Söderholm, som avgick under 
hösten 
Festkommitté: Ingegerd Johansson, Käthe Westerberg, Berit Sand och Liselott Ekström 
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Programansvarig/ månadsträffar: Anders Magnusson 
Marknadsgrupp: Anders Magnusson, Jens Wollmer, Kia Hjelte och Ingegerd Johansson 
Ansvarig för Lokaliteter, Husmöten och Reception: Lars Engström 
 
Bioträffen: Gunnel Lundström, Asta Lindgren och Bodil Nordström 
Boulespel: Dan Hagel, Krister Carlsson och Britt Arenander 
Bowling: Björn Zethraeus 
 
Motionsdansen: Gunhild Jonsson 
Lotterier: Monica Erlandsson, Margareta Thunberg och Ingbritt Karlsson 
Bokförsäljning: Berit Jansson, Ylva Jönsson och Maj-Britt Anzelius 
 
Väntjänsten: Käthe Westerberg 
Programbladet: Håkan Thunberg, Anders Magnusson och Kia Hjelte 
Hemsidan/ Facebook: Håkan Thunberg, Sten Rissler och Jens Vollmer 
 
Ombud för Teaterföreningen: Bodil Nordström 
Valberedning: Anita Rook, Ryzard Rozalski och Käthe Westerberg 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten i Seniorhuset, Tumba. Dessutom har 
styrelsen haft 2 extramöten, ett för Mp gruppen och ett ekonomimöte. 
Vi har haft inbjudna gäster från kommunen vid 2 tillfällen; Robert Aslan (S) ordförande i 
Kultur-och fritidsnämnden och Carina Savborg, kultursamordnare. 
 
Styrelsen beslutade om och genomförde en ommöblering av lokalen i Seniorhuset och 
köpte då in mer ändamålsenliga möbler. 
 
Två av våra styrelsemedlemmar valde att lämna styrelsen under hösten; Dorrit Söderholm 
som flyttade från kommunen och Ann-Marie Peters som avgick av hälsoskäl. Vi tackar 
varmt för deras arbetsinsatser. 
 
Styrelsen beslutade i oktober att utse Jarl Johansson till kassör för föreningen och därmed 
ständigt adjungerad till styrelsen.  
 
Medlemmar 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen 816 medlemmar och 20 vänmedlemmar. Med 
det är föreningen en av de föreningar i länet som inte tappar medlemmar. 
Under året har styrelsen inbjudit till två möten för nya medlemmar. 
 
För att försöka locka nya medlemmar till föreningen har vi haft två aktiviteter i ICA Maxi då 
vi delat ut informationsmaterial och presenterat SPF.  
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Hemsida/ Facebook och medlemsregister 
Föreningen försöker ständigt att uppgradera sig på sociala medier. Det har inte varit lätt 
under detta år då Förbundet har upphandlat ett nytt system som inte har fungerat fullt ut. 
Detsamma gäller Medlemsregistret. Vi hoppas att alla inkörsproblem ska vara avklarade 
under årets första månader, då de sociala medierna och medlemsregistret är grundpelare 
för vår verksamhet. 
 
Veckobrev 
Under året 2016 skrev vi nästan 50 veckobrev med information om kommande händelser 
och andra aktuella aktiviteter. Veckobreven skickas till alla som har meddelat mailadress 
fn 421 st. 
 
Redaktionsgruppen och programbladet 
Redaktiongruppen har haft fyra möten och ständig mailkontakt. 
Håkan Thunberg har varit spindeln i nätet och flera i styrelsen har varit engagerade. 
Jimmy Baker gör ett professionellt arbete med layout helt enligt SPFs program. 
Föreningen ger ut programbladet två gånger om året. 
 
Receptionen i Seniorhuset 
Receptionen är bemannad varje dag och SPF svarar för torsdagseftermiddagar mellan 
13.00 och 16.00 
 
Vi har deltagit i de olika möten för receptionen som anordnats,  
7 stycken, och ansvarig från SPF är Lars Engström 
 
Husmöten 
Varje år hålls ett antal Husmöten som de tre Seniorföreningarna turas om att vara sam-
mankallande för. Det behövs täta kontakter med fastighetsägaren, kommunen. 2016 hade 
gruppen 8 möten. 
Lars Engström är ansvarig från SPF, men fler kan delta. 
 
Månadsträffar 
Månadsträffarna har ägt rum i Tumbascenens foajé, som fungerar bra och som har perso-
nal som sköter ljus, ljud och iordningsställande på ett mycket bra sätt, vilket vi är tack-
samma för. 
 
Vi startar kl 13.00 med kaffemingel och olika informationer. Det kan vara från styrelsearbe-
tet, från den kommunala verksamheten eller olika hälsoinformationer. 
Vi har också information om kommande resor och kommande aktiviteter som teater, stu-
diebesök, konserter eller annan kulturverksamhet. 
Vi har en grupp som dukar upp för bokförsäljning och en grupp som ordnar våra popu-
lära lotterier. 
För kaffe, dukning, förtäring och inte minst för avdukning och diskning svarar två värdlag. 
De är mycket viktiga för verksamheten. 
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Klocka 14.00 har vi underhållning. Vi har valt att hålla hög klass på underhållningen och 
därmed en högre kostnad. Anders Magnusson är ansvarig för underhållningen. 
Under året har vi haft 9 månadsträffar och glädjande är att antalet medlemsbesök har 
ständigt ökat I genomsnitt är vi nu ca 120 personer. 
Bokförsäljningen har inbringat 733 kronor och lotteriverksamheten 7 778 kronor. 
Totalt har ca 1 000 medlemmar deltagit under Månadsmötena. 
 
Fråga doktorn. 
Under året har vi haft ett möte i Tullinge och ett möte i Alby för att försöka sprida verksam-
heten. Temat har varit ”Fråga doktorn” och ett 50-tal medlemmar hörsammade detta. 
 
PUB-träffar i Seniorhuset 
Varje termin anordnas öppet hus eller PUB träff i Seniorhuset. SPF står för verksamheten 
två gånger. Det är alltid något kortare framträdande och därefter något matnyttigt. Träffar-
na är öppna för seniorer och det brukar komma 30-40 personer. Från SPF totalt 50 st. 
 
Bioträffen 
SPF har i samarbete med PRO och SPRF inom Bioträffen visat 7 filmer under året. Det 
har varit något färre besökare än tidigare år, men verksamheten gav 4 500 kronor och be-
söken var totalt 624 st. 
 
Kurser/studiecirklar 
Under 2016 har följande kurser/studiecirklar genomförts i samarbete med studieförbundet 
Vuxenskolan: 
De små vattendragen ( Anders Anzelius), Klassisk musik ( Lise-Lott Ekström), Litteratur-
cirkel ( Märta Knutas), Läse-och resecirkel (Inga-Lill Davidsson), Konstglas (Agneta Thun-
berg), Må bra – med eller utan läkemedel (Anders Magnusson), 
Vad är ålderism? (Anders Magnusson), X-et (Kerstin Amelin), Flyghistoria (Göran 
Hedqvist) och Helikopterhistoria (Lars Engström) 
 
Resor – utflykter –studiebesök 
Under året har vi haft följande resor och allmänna aktiviteter 
Andalusien, Cecilien, Sundbyholms slott, Gårdsjö Älgpark, Hälsingland och Narva 
Riksdagshuset – 2 gånger, Jazz på Söderhallarna, Vinprovning 
Svenska stjärnor på Berwaldhallen, Leif Ivans Bilmuseum – 2 gånger, Igelstaverken, Sö-
dertörns Brandförsvarsförbund Villa Akleja – konstutställning och Kräftskiva tillsammans 
med Grödinge SPF. 
Konstbesök på Folksam, Dramaten och Musiksalong i Bruksmuseet i Botkyrka. 
Totalt ca 450 deltagare 
 
SPF Lilla Café 
Ingegerd Johansson bjuder in till kaffe och samtal i det mindre formatet i Seniorhuset. En 
verksamhet som har ett ökat antal besökare för varje gång. Totalt 30 deltagare. 
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Öppna PUB-träffar 
Styrelsen beslutade att pröva en ny aktivitet sk öppet PUB-möte på restaurang Lokal I 
Tumba. Under vårterminen hade vi 5 möten, men det är inte lika enkelt att ha öppen verk-
samhet i Botkyrka vidsträckta kommun som det är för föreningarna i City. Styrelsen beslu-
tade att inför HT 2016 avsluta dessa möten. Totalt 30 deltagare. 
 
Botkyrka Teaterförening. 
SPF är medlem och har ett teaterombud, Bodil Nordström. Medlemskapet ger möjlighet till 
något billigare teaterbiljetter. 
 
Botkyrka Symfoniorkester  
Vi presenterar amatörmusikernas program i vårt programblad. 
 
85-årslunch 
Årets Lunch för de medlemmar som fyllt 85 år blev välbesökt och ägde rum i Seniorhuset 
där det dukades upp en vacker och god vårbuffé. Totalt 15 medlemmar. 
 
Styrelselunch 
Varje år efter ett styrelsemöte äter styrelsemedlemmarna lunch tillsammans som tack för 
årets arbetsinsatser. Detta år blev lunchen på Hamra Gård. 
 
Funktionärslunch 
Alla föreningens funktionärer, alla volontärer bjuds varje år på en lunch. 2016 skedde lun-
chen ombord på MS Amorella som gick till Mariehamn. Totalt 60 medlemmar deltog. 
Tack alla viktiga funktionärer. 
 
Distriktsstyrelsen 
Under året har SPF, Botkyrka, haft två ledamöter i Distriktstyrelsen, Jens Vollmer och Kia 
Hjelte. Kia har också varit vice ordförande och därmed ingått i presidiet.  
 
SPF Botkyrka har också varit representerat under Distriktsårsmötet, i Södertörnssam-
marbetet och centralt planerade möten med Förbundet och andra samarbetsorgan. 
 
Jens Vollmer är SPF representant i Vuxenskolans styrelse och Anders Magnusson är ord-
förande och sammankallande i distriktsarbetet med Läkemedelsfrågor. 
 
SPF Botkyrka har också haft deltagare vid Pridefestivalen, Almedalsveckan, Seniordagar-
na och vid andra mässor. 
Då rör det sig om informationsinsatser och att vara närvarande i SPF montrar. 
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KPR, kommunala pensionärsrådet 
Detta råd ska vara kommunens samarbetsorgan mellan kommunen och de olika senior-
föreningarna. Med i rådet finns också partiföreträdare. Rådet ska få information och kunna 
vara remissinstans för frågor rörande pensionärer/seniorer. 
Från SPF Botkyrka deltar Anders Magnusson (också rådets vice ordförande) och Jens 
Vollmer. Styrelsen får kontinuerlig information från KPR och lämnar också många frågor 
vidare via våra ombud. Det finns många viktiga frågor rörande äldres framtid i Botkyrka 
såsom boendesituationen, kvalitet i omsorgen och biståndsbeslut. 
 
Anders Magnusson har under året föreläst om äldres hälsa i många andra SPF-föreningar 
i länet. 
 
Kommunens Äldrevecka/Äldredagar 
Har nu krympt till 2 dagar och vi tycker att en dag kan räcka och att det då blir en fullmatad 
och intressant dag. Vi har varit representerade i båda arbetsgruppen inför äldredagarna 
som under själva aktiviteterna. 
 
Vi har också deltagit i andra aktiviteter och informationer som kommunen bjudit in till ex vis 
Biblioteksträffar, Möten om Lärkraft, Speed-dating. 
 
 
Utbildning 
Eftersom förbundet beslutat att införa nya program för både hemsida och medlemsregister 
så har flera av styrelsens medlemmar deltagit i utbildningar för detta. 
Vi har också deltagit i ordförandeutbildning, kassör- och sekreterarutbildningar och andra 
kurser som distriktet och förbundet anordnat. Dessutom har flera deltagit i Hjärtstartsut-
bildning. 
 
Äldrekontakt 
I Botkyrka finns en grupp av organisationen Äldrekontakt. Anders  Magnusson är chaufför 
och Kia Hjelte en av värdinnorna. 
Anders Magnusson är också kontaktperson för Vård-och omsorgsboendet i Uttran. 
 
Remisser 
Styrelsen har under året besvarat 2 remisser från förbundet om ålderism och konsument-
politik. 
 
Arkivhandlingar 
Under verksamhetsåret har Anita Rook fortsatt arbetet med att iordningsställa föreningens 
handlingar. 
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Tack 
Styrelsen för SPF Seniorerna, Botkyrka tackar härmed alla som företräder vår förening i 
olika sammanhang. Det är viktigt att vi syns och hörs och har möjlighet att påverka i frågor 
om äldres framtid. 
 
Vi tackar också alla de inom föreningen som arbetar för föreningens bästa genom olika 
aktiviteter. 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt stöder vår verksamhet. 
 
Vi riktar ett stort tack till alla våra sponsorer/annonsörer som är med och gör vår verksam-
het möjlig. 
 
Ett extra tack till Jimmy Baker som hjälper oss med programbladens layout. 
 
 
 
SPF Seniorerna, Botkyrka i februari 2016  
 
 
 
Elisabeth Bäckman  Lars Engström  Kia Hjelte 
 
 
 
Ingegerd Johansson Anders Magnusson  Birgit Wallin 
 
 
 
Jens Vollmer  
     
 
 

Ann-Marie Peters (avgick under hösten) och Dorrit Söderholm (avgick under hösten)   


