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Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande Josefin Forsberg 
V ordförande Anders Hansson 
Sekreterare Lisbeth Ek 
Kassör Gert Walméus 
Ledamot Jan Bertil Hansson 
Ledamot Stig Friberg 
 
Valberedning   Rune Spjuth 
Revisorer    Gun Håkansson, Tommy Larsson 
 

Ordförande har ordet 
SPF SAM Helsingborg har under året varit aktiva inom projektet ”Ofrivillig 
ensamhet” där man numera har en aktiv grupp på nära 100 personer som träffas 
en gång i månaden. En del mindre undergrupper har också bildats då några 
finner varandra med samma intressen som man kan aktivera sig kring. 
Gruppen gör även utflykter och dagsresor, allt för att lära känna varandra lite 
bättre och att själva komma ut ur sin ensamhet. 
Vi märker att medlemmarna i gruppen växer och tar för sig och det sprider sig 
en positiv anda och tillhörighet i gruppen, vilket vi är mycket stolta över. 
Projektet har också rönt intresse från SVTs sida som har beslutat sig för att följa 
projektet och göra en dokumentär av det. Spännande att sätta SPF SAM 
Helsingborg på kartan. 
Vi blir också uppringda och inbjudna till andra föreningar för att berätta om hur 
vi gör och det känns bra att kunna sprida budskapet för att hjälpa andra ur sin 
ensamhet. 
 
SPF SAM Helsingborg har även flitigt uppvaktat Helsingborgs Stad med 
skrivelse om att det behövs ett Seniorerna Hus i Helsingborg – ett ställe där man 
kan träffas utan att behöva leta lokal och boka långt i förväg. Vi har fått ett 
positivt mottagande och man försöker hjälpa oss, men än är vi inte framme. 
Likaså har vi uppvaktat Skånetrafiken tillsammans med pensionärsföreningarna 
i Ängelholm om att pensionärer borde ha samma rabatt på biljett som en student, 
då en student många gånger har mer i ”inkomst” än en pensionär. Ännu har 
ingenting hänt. 
 
I skrivelse till förbundet har vi kritiserat den höga medlemsavgiften och det har 
givit till resultat att generalsekreteraren kommer att besöka SPF SAM 
Helsingborg i slutet av januari för att delge sina tankar. Det ser vi fram emot. 

 



 
Verksamheten 
 
Styrelsen har haft fem (5) protokollförda sammanträden. 
Årsmötet och årets första ordförandemöte hölls hos SPF Ättehögen. Ytterligare 
två (2) ordförandemöten har hållits där SPF Björka-Ödäkra och Kärnan varit 
värdar. Här finns möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de  
nio (9) SPF föreningarna inom SPF SAM.   
 

Inför 2020 
 
SPF SAM Helsingborg ska fortsatt verka för att få tillstånd ett Seniorernas Hus i 
Helsingborg och vi ska även vara en organisation som bevakar de, för 
pensionärerna, viktigaste frågorna både hos Helsingborgs Stad och Förbundet. 
Dessutom ska vi fortsätta och vidareutveckla arbetet inom projektet ”Ofrivillig 
ensamhet” och få med så många av våra lokala föreningar som möjligt. 
 
 
Helsingborg den 18 februari 2020 
 
 
 
Josefin Forsberg Lisbeth Ek Gert Walméus 
Ordförande Sekreterare Kassör 
 
 
 
Anders Hansson Stig Friberg Jan-Bertil Hansson 
Ledamot Ledamot Ledamot 

  



RESULTATRÄKNING        
Per 2019-12-31  
 

 2018 2019 
 
Program 11 648 12 172 
Styrelse, ordförandemöte - 10 284 - 3 795  
Administration - 6 698 - 7 724 
Hx - 5 200 0 
Aktiviteter ensamhetsprojekt - 56 461 - 169 942 
Bidrag Helsingborgs kommun    56 461 169 942 
 
Resultat - 10 534 653 
     
 

   
 

BALANSRÄKNING 
 
 2018-12-31 2019-12-31 
 
Tillgångar 
Kassa  0  7 805 
Bank 257 480 93 393 
Kundfordringar 7 700 30 550 
Övriga fordringar      7 945 0 
 
Summa tillgångar 273 105 131 748 
 
 
Skulder och eget kapital 
Skulder 
Helsingborgs kommun  
Ensamhetsprojektet 248 539 78 597 
Övriga skulder       3 220    31 152 
 
Summa skulder 251 759 109 749 
 
Eget kapital 
Ingående eget kapital 31 880 21 346 
Periodens resultat       - 10 534 653  
 
Summa eget kapital 21 346 21 999 
  
  
Summa skulder  
och eget kapital 273 105 131 748 
  
 


