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SPF Seniorerna Bollnäs 

 

ÅRSBERÄTTELSE 2020 
 
Bollnäs-föreningen bildades redan 1945 som avdelning 28 av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund. 
1986 ändrades organisationen till Sveriges Pensionärsförbund (SPF), med länsvisa distrikt och lokala 
SPF-föreningar. 2015 ändrades förbundets namn till SPF Seniorerna. 
 
Föreningen har bl a till uppgift att verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna, att 
tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR, att aktivt verka för att ansluta 
personer som kan erhålla medlemskap, samt att i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och 
solidaritet mellan generationerna. 
 
Medlemskap enligt de nya stadgarna från 2015 beviljas den som har rätt att uppbära pension av något 
slag samt den som är gift eller sambo med medlem. Beviljat medlemskap gäller i endast en förening av 
SPF Seniorerna. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald. Vid årets början var 312 
personer registrerade som medlemmar och vid årets slut 311. Under året har 14 medlemmar utträtt, 8 
medlemmar avlidit och 21 nya tillkommit. 
 
Styrelse Ordförande Maud Kvarnäng 
 Vice ordförande Ewa Strandberg 
 Kassör Karin Skogh 
 Sekreterare Anders Bergsten  
 Ledamöter Birgit Norén 
  Peter Nyman 
  Ulla Edholm 
Revisorer Ordinarie Sten Bertram 
  Uno Wall 
 Ersättare Hans Ferm 
Reseledare  Vakant 
KPR-ombud Ordinarie Ingrid Hammarberg 
 Ersättare Anders Bergsten 
Polisens seniorråd  Uno Wall 
Festkommitté  Styrelseledamöterna 
Lotteriansvarig  Karin Skogh 
Valberedning  Ingrid Hammarberg (sammankallande) 
  Karin Sjögren  
  Marita Magnusson 
   
Medlemsavgift för 2020  280 kr/medlem  
   
SAMMANTRÄDEN 
Under 2020 har hållits 7 styrelsesammanträden: 8 januari, 3 februari, 13 februari 
(konstituerande sammanträde), 2 mars, 26 maj (hemma hos Maud Kvarnäng), 7 september 
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(hemma hos Birgit Norén) och 2 november. Vid något tillfälle har företrädare för 
valberedningen deltagit i styrelsesammanträdet.  
 
MEDLEMSTRÄFFAR  
Under ”pandemiåret 2020” har av naturliga skäl väldigt få månadsträffar anordnats. I början 
av året skickades programmet för 2020 (”Gula foldern”) tillsammans med ett brev från 
ordföranden ut per post till alla medlemmar. 
 
Onsdag 22 januari Medlemsträff 
Onsdag 12 feb Årsmöte 2020 Församlingshemmet kl 13:00.  
Måndag 9 mars Medlemsträff på BollnäsTravet med lunchtrav. 
Onsdag 23 september   Medlemsträff på Ohnbacken i Bollnäs där medlemmarna medtog 

eget fika och egna stolar och följde Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

PROJEKT M M 
6 februari deltog Anders Bergsten vid en träff ang ”ensamhetsprojektet” på Stadshuset i 
Bollnäs tillsammans med företrädare för PRO och SKPF. Ytterligare träffar anordnades den 
27 februari och 19 mars och då deltog även Ellinor Lundström från SV. 
 
Verksamhetsutvecklare Ellinor Lundström från SV har under året informerat styrelsen om 
möjligheterna till stöd och hjälp från SV gällande digitala mötesformer etc. SV:s eget system 
för att skapa olika ”digitala rum” och möten heter Jitsi Meet. Styrelsen har under 2020 
genomfört flera digitala möten med gott resultat. 
 
 
HÄLSINGLANDS DISTRIKT 
4 februari medverkade DS-ordförande Anders Bergsten vid en träff i scoutstugan i Arbrå där 
han informerade om SPF Seniorernas verksamhet, medlemsförmåner, försäkringar m m. 
 
Fyra ombud från lokalavdelningen i Bollnäs deltog vid distriktsstämman i Järvsö 12 mars: 
Maud Kvarnäng, Ewa Strandberg, Ulla Edholm och Birgit Norén. 
 
SPF Seniorernas kongress första del anordnades digitalt den 12 juni. En ny förbundsstyrelse 
valdes. Kongressen återupptas med fysisk närvaro under 2021, varunder bl a verksamhetsplan 
och nya stadgar ska antas. 
 
22 september anordnades en träff på Järvsöfolkan med deltagande av kommunalrådet i 
Ljusdal. Träffen handlade om läget för KPR i Ljusdal. Ledamöterna i KPR har uttryckt 
missnöje över hur kommunen hanterar KPR. 
 
 
EKONOMIN 
Den ekonomiska ställningen framgår av bilagd ekonomisk berättelse. Årets resultat överförs 
till verksamhetsåret 2021.  
 
 
HEMSIDAN 
Under året har Gunnel Wallgren varit ansvarig för hemsidan.  
www.spfseniorerna.se/bollnas 
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ÖVRIGT 
Seniorbio har inte haft någon verksamhet p g a pandemin. 
 
Läsecirkel i HGF Hyresgästföreningens lokal på Öster torsdagar 10.00-12.00 med Karin 
Skogh som ledare har haft begränsad verksamhet p g a pandemin. 
 
Styrketräning på Oden-gymmet under ledning av Olle Sundström pågick i början av året. 
 
SLUTORD 
Styrelsen vill med denna årsberättelse ge en inblick i vad som förekommit under det år som i 
så hög grad präglats av coronapandemin. Vi tackar alla som ställt upp och gjort det möjligt för 
oss att ordna dessa aktiviteter. Sist men absolut inte minst tackar vi våra tålmodiga 
medlemmar och ser fram emot en ”pandemifri nystart” av alla verksamheter under senare 
delen 2021.  
 
Bollnäs i augusti 2021 
SPF Seniorerna Bollnäs / Styrelsen 
 
 
 
Maud Kvarnäng  Ewa Strandberg  Anders Bergsten 
Ordförande  Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Karin Skogh  Birgit Norén  Ulla Edholm 
Kassör 
 
 
Peter Nyman 
 


