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1 Förord 
 

Det övergripande uppdraget att arbeta för Livskvalitet, Inflytande och Valfrihet är uppfyllt med vår 
nedan redovisade verksamhet. 
Föreningens verksamhetsplan, som anmäldes på årsmötet 2018, har följts och vi har uppnått flera 
av målen under året. 
Vår nya organisation med flera ansvariga i stödfunktionerna har visat sig ha en god inverkan på 
samarbetet i föreningen. 
Flera nya idéer har diskuterats, som kommer att utvecklas och fortsätta under våren 2019 för att 
sedan utvärderas. 
Nya idéer och nya funktionärer hör ihop och vi kommer under våren att rekrytera intresserade 
medlemmar. 

 
Operativa mål 

Det första målet att ”medlemsantalet ska öka” har inte kunnat uppnås. Det är en trend i 
medlemsorganisationer i hela Sverige att intresset att vara medlem minskat.  

Det andra målet att ge ut Järfälla SENIOREN med 5 nummer och att ha information på Webbsidan 
har uppnåtts.  

Det tredje målet att erbjuda kommunikation på Facebook för våra medlemmar har uppnåtts. 

Det fjärde målet att verka i Kommunala Pensionärsrådet och i Kommunala Tillgänglighetsrådet har 
uppfyllts. 

Vi har deltagit i arrangemang som Förbundet och Stockholmsdistriktet anordnat. 
 
 
 
Järfälla 2019-02-12 
Styrelsen 

 
 
 
 
Bo Östlund Lena Drevemo Maj-Liz Nilsson 
 
 
 
 
Lena Bjurinder Kerstin Englund Kenneth Gustafsson 
 
 
 
 
Jörgen Berglund Nils Cederström (adj kassör) 
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2 Föreningens funktionärer 

Styrelse 

Vid årsmötet tisdag den 13 februari 2018 valdes ordförande och 3 styrelseledamöter på två år 
samt en ledamot på ett år. Vid det följande konstituerande mötet fastställdes följande 
ansvarsfördelning; 

Ordförande: Bo Östlund 
Vice ordförande, ansvarig utgivare: Lena Drevemo 
Sekreterare: Lena Bjurinder  
Ledamot vice sekreterare: Jörgen Berglund 
Ledamot medlemmar: Maj-Liz Nilsson 
Ledamot kommunikation: Lena Drevemo 
Ledamot lokaler/administration: Kenneth Gustafsson 
Ledamot evenemang/aktiviteter: Kerstin Englund 
Adjungeras ekonomiansvarig/kassör: Nils Cederström 

Styrelsen har hållit ett konstituerande sammanträde och 9 protokollförda sammanträden. 

Verksamhetsutskott (VU), bestående av de ansvariga för stödfunktionerna, medlemsservice, 
evenemang och aktiviteter, lokala grupperna och ansvarig för kalendariet. Vid behov har även 
andra medlemmar ur styrelsen bjudits in att delta. 

Styrelsen riktar ett stort tack till alla som medverkat för att genomföra vår mycket omfattande 
verksamhet. Vi vill också tacka alla medlemmar, som på många sätt har stöttat föreningen. 

Ca 200 medlemmar har gjort värdefulla insatser under året. De har avtackats på olika sätt. 

Vi har känt stort gensvar för våra ansträngningar att ordna ett varierande och intressant program, 
att ha en fin anda i vår förening samt att ta tillvara medlemmarnas intressen i det seniorpolitiska 
arbetet. 

Slutligen tackar vi Järfälla kommun för det kommunala bidraget, Studieförbundet Vuxenskolan för 
aktivitetsbidrag, företag och enskilda som skänkt varor mm till vår loppmarknad och våra lotterier 
samt alla våra sponsorer som främst genom annonsering bidragit till att vi kunnat genomföra 
verksamheten med förhållandevis låga medlemsavgifter och i flera fall kunnat subventionera 
deltagaravgifter. 

Revisorer 
Ordinarie revisorer har varit Berit Lykvist och Bertil Olsson. Ersättare Lars Markstedt. 

Valberedning 

Håkan Grunder sammankallande, Lars Friberg, Jan Gunsell och Gun Stråth. 

Representanter i Järfälla Kommuns Pensionärsråd (KPR) 

Vuokko Stolpe, vice ordförande i KPR, Anita Gröning Persson, Anita Jonsson, Bo Östlund och Lars 
Friberg (del av året). Ersättare Lena Drevemo (del av år) och Roland Borgström. 
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Övriga funktionärer 
Nedanstående medlemmar har under året (eller del av året) ansvarat för följande övriga uppgifter: 
 
Aktiviteter 
Samordnare: Kerstin Englund 
 
Resegruppen   
Samordnare: Åke Kervefors 
 
Lokala grupper 
Samordnare: Håkan Grunder 
 
Barkarby, Skälby Håkan Grunder 
& Barkarbystaden: Kerstin Andersson 
 
Jakobsberg:   Ulla Jakobsson t.o.m. sept. 2018 
                        Maylis Norberg t.o.m. sept. 
2018 
                        Håkan Grunder 
  
Kallhäll och Stäket: Barbro Airijoki 
 Ingrid Björnsjö 
 Gudrun Kervefors 
 
Viksjö: Gerhild Kullberg 
 Britt Gerremo 
 Raili Skoglund 
 
Medlemsregistrering 
Samordnare: Maj-Liz Nilsson 
                        Yvonne Eklund 
                        Gun Wig 
  
  
 
Hemsida (www.spfseniorernajarfalla.se) 
Samordnare: Gun Stråth 
 
Ansvarig utgivare Lena Drevemo 
 
Webbmaster: Lars-Erik Larsson 
 
Facebook: Lars-Erik Larsson 
 
Föreningsmöten 
Samordnare: Ann-Christin Jelvestam 

 
    
 
Studiebesök 
Samordnare: Lucy Källebring 
 
Teater och musik 
Samordnare: Lena Östlund hösten 2018 
 

Medlemsservice på expeditionen: 
Samordnare: Krister Björnsjö 

         Maria Bergvall 

  Birgitta Didi 

  Berith Harrysson 

  Inger Holmgren 

  Lucy Källebring 

  Lena Larsson 

  Britta Lindberg 

  Maj-Liz Nilsson 

                Christer Norling 

                Lars Norling 

                Jangunnar Rönnlund 

                Eva-Christine Thelin 

   

 

 
Betalningskontroll 
Samordnare: Krister Björnsjö 
         Gertrud Sundqvist 
         Stig Svensson 
 

Packning och distribution: 

Samordnare: Krister Björnsjö 

          Håkan Jelvestam 

           Inger Holmgren 

  

 
Rastfadderverksamheten 
Samordnare: Eva Mölleborn 
   



Sida 6 av 16 

 Verksamhetsberättelse 2018 

  
  

 
 

Distriktets årsmöte:  
Samordnare: Styrelsen 
 
   
   
 
 
IT:  Samordnare: Hans Bengtson 
Tar vid behov hjälp av deltagarna i Studiecirkeln 
Data. 

 
 
 
 
Ombud m.m. 
Begravningsombud:  Marianne Kristensen 
Kostombud:  Ulla Elers 
Pensionsombud:  Björn Friberg 
Syn- och hörselfrågor: Anita Jonsson 
Säkerhetsombud:  Sture Höglund 
 
SV-samordnare Karin Nilsson  
Studieverksamheten

 

3 Administration 

Ordföranden har haft övergripande ansvar. 

Avtal 
Föreningens många avtal har Kenneth Gustafsson haft hand om. 

Lokaler 

Föreningen hyr två lokaler 
Engelbrektsvägen 16B (E16B), används som expedition samt har ett konferensrum. Inköp till 
lokalen sköts av Håkan Jelvestam. 
Aspnäsvägen 24 (A24) används för föreningens egna aktiviteter såsom studiecirklar, föreläsningar, 
gemensamma måltider och olika mindre evenemang. Inköp till lokalen har bl.a. skötts av Louise 
Johansson. 

4 Ekonomi 

Föreningen har god ekonomi. Resultat och balansräkningar samt revisionsberättelse återfinns som 
bilaga 1 resultaträkning och bilaga 2 balansräkning. Bilaga 3 revisionsberättelse. 

Medlemsavgiften har varit 275 kr för alla. Vid inträde 1 oktober eller senare har avgiften för 
inträdesåret, samt nästkommande år, varit 325. För vänmedlem, dvs. medlem som är 
huvudmedlem i annan SPF-förening, har avgiften varit 100 kr, under hela året. Den lägre avgiften 
för vänmedlemmar beror på att föreningen inte behöver betala avgifter till förbund och distrikt för 
dessa. 

Föreningens avgifter till förbundet och distriktet är 130 respektive 40 kr för varje medlem. 

Förbundskongressen har beslutat höja avgiften till 160 kr. Stockholmsdistriktet oförändrat 40 kr. 

Årsavgiften för medlemmarna beslutades på årsmötet 2017 till 325 kr fr.o.m. 2019. Ingen ändring 
för vänmedlemmar. 

Inom SPF Seniorerna Järfällas ansvarsområde finns två sektioner med eget redovisningsansvar. 
Dessa belastar inte föreningen ekonomiskt. 
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5 Medlemmar 

Ansvarig Maj-Liz Nilsson 

Nya medlemmar har inbjudits till informationsmöten 9 gånger under året.  Av årets ca 70 nya 
medlemmar och de som tillkom Q4 2017 har totalt 60 personer deltagit på något av dessa möten.  

Värvningsbrev har skickats till 580 personer som fyllt 65 år och till 550 som fyllt 68 år under året. 

Årets jubilarer, de som fyllt 80, 85, 90, 95 samt 100 under året, har firats vid två luncher i Järfälla 
kyrkas församlingshem i Barkarby, fredag 13 april och måndag 8 oktober. Totalt har 297 jubilarer 
inbjudits och 130 deltagit. 

Alla från och med 75 år har fått ett gratulationskort vid ”jämna 5” födelsedagar. 

Vid dödsfall har en kondoleanshälsning sänts till efterlevande. 

Av föreningens 204 funktionärer och aktivitetsansvariga deltog 88 i en lunch måndag den 5 
november i Järfälla kyrkas församlingshem. Samtliga funktionärer har tackats med 
blomstercheckar. 
 
Medlemsutveckling under året:  Åldersfördelning 1 januari 2019 

1 januari 2018 2640 

Nya medlemmar    69 

Återregistrerade    23 

Tillflyttade    11 

Frånflyttade      5 

Avlidna    60 

Avregistrerade   125 

31 december 2018 2553 

 

Antalet medlemmar har under året minskat med 87 personer, 3,3 % 

Föreningen har även 52 vänmedlemmar, en minskning under året med 17.  
 

6   Kommunikation 
Ansvarig utgivare har Lena Drevemo varit med Gun Stråth som kommunikationsansvarig. 
  
Järfälla SENIOREN 
Vårt medlemsblad Järfälla SENIOREN (JS), med aktuell information till medlemmarna om 
föreningens verksamhet, har distribuerats i fem nummer under året. Visst redigeringsarbete har 
köpts externt. Annonsvolymen har glädjande nog ökat dels i och med att hanteringen 2017 
återtogs och numera sköts internt, dels med anledning av valet 2018.  
JS har tryckts i upplagor på mellan 2 500 och 3 100 ex, antalet beroende på hur många exemplar 
som sänts ut till alla 65- och 68-åringar i värvningskampanjer. 
 
Hemsida 
Föreningens hemsida, www.spfseniorernajarfalla.se, innehåller information om föreningen, dess 
arrangemang och aktiviteter. För att säkerställa en aktuell hemsida sker fortlöpande uppdatering. 
Innehållet i varje nytt JS förs in. Fram till publicering av nytt nummer finns alla resor och 
evenemang, som är presenterade i aktuellt JS, kvar på hemsidan. Från hemsidan har man också 
kunnat länka sig till ett omfattande fotoalbum med foton från tidigare års aktiviteter men även till 
YouTube där det finns många filmer från olika föreningsaktiviteter.  

Ålder Kvinnor Män 

      -60 1 0 

  61-70 173 67 

  71-80 792 492 

  81-90 518 369 

  91-100 91 46 

101-105 4 0 
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Dessa foton och filmer kommer från medlemmar som deltagit i föreningens resor och övriga 
arrangemang.  
Från den nya hemsidan i EPI-server, som varit i drift hela året, går det tyvärr inte att få ut någon 
statistik. 
 
Facebook 
För att skapa intresse, informera och framför allt kommunicera, ger sociala medier nya möjligheter. 
På föreningens Facebook-sida har flera medlemmar lämnat bidrag med bilder från genomförda 
evenemang och tipsat om nya event med kommentarer och inlägg.  Nya medlemmar kommer 
ständigt till i gruppen som nu närmar sig 100 medlemmar. 

 

7   Marknadsföring 

Nationaldagen den 6 juni, deltog vi med en informationsmonter vid seniormässan i Jakobsbergs 
sporthall.  

Tillsammans med andra Järfällaföreningar har några sommaraktiviteter varit publicerade på Järfälla 
kommuns hemsida.  

Liksom tidigare år har vi sänt ut information om vår förening till alla i Järfälla som under året fyllt 
65 eller 68 år. 

8   Socialt, samhälle 

Ansvarig: Voukko Stolpe 

Rastfaddrar 

Rastfaddrar: Verksamheten, innebär att seniorer ställer upp på låg- och mellanstadieskolornas 
skolgårdar och lektioner en dag i veckan på överenskommet dagspass. Verksamheten har skötts av  
Eva Mölleborn. Fem personer har under 2018 varit i skolorna, de engagerade och uppskattade. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande organ till kommunpolitikerna.  
 Under året har kommunala pensionärsrådet (KPR) fått frågor från medlemmar i SPF seniorerna i 
Järfälla. Det har handlat om vård/omsorgsfrågor, färdtjänstresor, boende och den kommunala 
maten på äldreboendena samt tillgängligheten. Vi har diskuterat med ledningen för 
äldreomsorgen, bemanningen på de särskilda boendena speciellt under sommaren. 
KPR-gruppen har medverkat tillsammans med övriga pensionärsorganisationer i projekt och 
studiebesök. Vi har lämnat in yttranden och svarat på remisser till socialnämnden eller 
kommunstyrelsen/fullmäktige. 
Före varje KPR-sammanträde har vi diskuterat med den Pensionärspolitiska kommittén (PPK) som 
är en referensgrupp inom SPF till KPR, ärenden vi tänker ta upp på nästa KPR-möte.  

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 
Kommunens Tillgänglighetsråd (KTR) har omorganiserats under året. Första delen var Anita 
Gröning Persson (AGP)  vald från alla pensionärsorganisationerna. Andra delen utsågs AGP av 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Efter omorganisationen var även KPRs ordförande med i 
Tillgänglighetsrådet som vice ordförande. 
Vi har lagt stor vikt vid kommunens ansvar för kommunikation, för alla. Dvs. det räcker inte med att 
hänvisa till digital information. 
Tillgänglighetsrådet har gjort besök på nya äldreboendet i Viksjö och sett över utemiljön. 
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Hörslingor är ett ständigt påpekande. Den fysiska utemiljön är också ständigt under luppen. 
Under året har flera plansamråd hållits och det påpekas hela tiden att tillgängligheten vid 
busshållplatser och pendeltåg måste vara med ”individens behov i centrum”. 
AGP är även utsedd av SPF Stockholmsdistriktet som ledamot i Landstingets Tillväxt och 
regionplaneförvaltnings samrådsgrupp. Arbetet i den gruppen har i första hand handlat och 
Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS 20150). Landstinget har ändrat namn till Region 
Stockholm. För 2019 kommer en strategi utarbetas för att sätta igång arbetet med att 
implementera RUFS 2050. När det i olika handlingar kommer att stå RUS är det den strategiplanen 
som avses. Temat för strategin är ”Människan i fokus”.  

Polisens Seniorråd  

Polisen i Järfälla och Upplands Bro har ett samarbete med pensionärsföreningarna i de två 
kommunerna och polismyndigheten. Syftet är att delge varandra information och ha en dialog. 

Polisen vill veta av föreningarna hur våra medlemmar uppfattar tryggheten i kommunerna, vilka 
områden som känns otrygga, om inbrott, väskryckningar m.m. 

Polisen berättar hur läget uppfattas ur polisens perspektiv, vilka brott och vilka platser som är 
aktuella och där brott av olika slag har skett. Många gånger har polisen en bild av att det är lugnare 
i våra kommuner än vad våra medlemmar upplever. Polisen kan också meddela om någon särskild 
trend är aktuell, som t.ex. oseriösa personer som säljer tulpaner, utger sig för att vilja kontrollera 
något i en lägenhet, hjälpa till med bankomat osv. 

För SPF Seniorerna i Järfälla deltar Lena Drevemo, Marie-Louise Cederström samt Ann Hedberg 
Balkå i Polisens seniorråd. Rådet sammanträder ca två gånger per år. 

Uppdrag via Distriktet 

Ordföranden har deltagit i Trafik och regionplaneförvaltningens Pensionärsråd på uppdrag av 
distriktet. I år har vi diskuterat RUFS2050, Regional utvecklingsplan för Stockholms län. Ann 
Hedberg Balkå har sedan distriktsstämman 2017 tillträtt som 2a vice ordförande i 
distriktsstyrelsen. 

9   Medlemsservice och administrativa tjänster 

Ansvarig Krister Björnsjö 

Medlemsservice 

På expeditionen har föreningen tillhandahållit medlemsservice för besökande, per telefon och e-
post. Anmälningar till föreningens evenemang och andra aktiviteter har tagits emot, biljetter till 
teatrar, och konserter som medlemmar beställt har lämnats ut och allehanda frågor om 
föreningen, medlemskap etc. har besvarats.  

Expeditionen har under öppethållande varit bemannad med två medlemmar som är erfarna i 
föreningens arbete. De har tjänstgjort enligt schema där tjänstgöring tre dagar i en vecka har följts 
av tre-fyra veckor utan tjänstgöring. Expeditionens öppettider ändrades under året till måndagar kl 
9.30-11.30, tisdagar kl 14-16 (ej juni-augusti) och torsdagar kl 9.30-11-30 (ej 16 juni-15 augusti). 
Detta p g a färre besök och telefonsamtal. För att hantera en stor mängd anmälningar de första 
dagarna efter distributionen av ett nytt nummer av Järfälla SENIOREN har bemanningen dessa 
dagar varit förstärkt med extra funktionärer. Första dagen har anmälningar vid besök tagits emot i 
vår lokal på Aspnäsvägen 24. Anmälningarna av besökande, per telefon och e-post har registrerats 
direkt i fyra datorer med samordning. 
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I expeditionens telefonsvarare har medlemsservicegruppen tillhandahållit en informationstjänst. 
Där har informerats om vissa aktuella arrangemang samt om nyheter och ändringar i aktuella 
evenemang. 

Betalningskontroll 

På expeditionen har betalningskontrollgruppen kontrollerat mottagna betalningar för arrangemang 
och noterat dem i anmälningslistorna. Gruppens båda medlemmar turas om och tjänstgör normalt 
en eftermiddag varannan vecka. I vissa fall har telefonkontakt behövt tas med medlemmar för att 
reda ut frågor om betalning. 

Packning och distribution 

Föreningens medlemstidning Järfälla SENIOREN har distribuerats i kuvert med adressetiketter från 
medlemsregistret. Packningen i kuverten har gjorts i föreningslokalen, Aspnäsvägen 24 av 
packningsgruppen ned ett tiotal medlemmar. Kuverten har sedan hämtats av de c:a 60 
medlemmar, så kallade brevduvor, som har delat ut dem i varsitt postnummerområde eller del av 
ett sådant. Brevduvornas arbete har under året medfört en besparing i storleksordningen 50.000 - 
100.000 kr. Till medlemmar utanför Järfälla och i några områden inom kommunen har kuverten 
befordrats per post. 

10 Möten 

Årsmöte 

Årsmötet skedde tisdag den 13 februari 2018, kl. 13.30 i Kallhälls Folkets Hus. 
Före mötet underhöll Band, en lättsam blandning av gladjazz. 

Lokala träffar/månadsmöten 

Samordnare: Håkan Grunder 
De 4 arbetsgrupperna i Barkarby/Skälby/Barkarbystaden, Jakobsberg, Kallhäll/Stäket och Viksjö har 
arrangerat lokala träffar 1 gång per månad vår och höst, med varierande inslag som föredrag, 
kåserier eller musikunderhållning. Kaffe/te med dopp har serverats. Inför julen ordnade några av 
grupperna julaktiviteter. Några av de lokala grupperna har även ordnat promenader. Vid träffarna 
har mellan 10-50 personer deltagit. 

11 Föreläsningar 
 

2018 
Ansvariga: Lena Drevemo, Ingrid Kvist, Anita Gröning Persson, Karin Nilsson 
19/4              Mitt liv som knöl – Allt du inte visste om potatis. 
Lasse Bolin har arbetat med potatis hela sitt yrkesliv. Han gav en historik om potatis och visade 
olika sorters potatis. Alla fick med sig en broschyr som heter HET POTATIS och innehöll information 
om potatis och några recept. 
Knölen – potatisen - vill ha det mörkt och gärna svalt, den ska gärna tillagas med omsorg. Den mår 
gott av att långsamt anta tillagningstemperatur. Det finns alldeles utmärkt fryst potatis. (31 pers). 
3/8              Inför valet den 9 september 2018 arrangerade de tre pensionärsorganisationerna SPF, 
PRO och RPG en politikerutfrågning i Kallhälls Folkets Hus. Företrädare för samtliga partier som är 
med i Kommunfullmäktige deltog.  Partiföreträdarna inledde med att redovisa sin syn på vissa 
äldrefrågor. De frågor som sedan ställdes rörde främst trygghet, Jakobsbergs sjukhus, tillgång på 
äldreboenden, ensamhet, mellanboende och bemanning inom äldrevården. (ca 30 pers) 
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29/11            Järfälla förr, nu och i framtiden. Monica Boye-Möller, ordförande i Järfälla 
hembygdsförening, berättade och visade bilder om vår hembygd Järfälla. Dessutom bjöds på kaffe 
och bröd i den kulna novemberdagen. (30 pers). 

12 Aktiviteter 
Samordnare: Kerstin Englund 
Vinprovning två tillfällen februari 
Vårlunch Långbro Värdshus april  
Tunnbrödsbakning maj 
Gubbarna bjuder till maj och nov 
Café o Spelhåla 9 ggr under våren 
Sång och musikafton samt Surströmmingsfest aug 
Ärter o punsch okt 
Wienerbrödets dag nov 
Julmarknad samt Julfirande dec 
 
Under sommarmånaderna genomfördes 5 trivselkvällar i lokalen Aspnäsvägen, 4 kvällsträffar på 
Sjömacken, Stäket, 3 sommarkafé ( Aspnäsvägen och Riddarparken), rundvandring på Säby gård, 
utflykt till Ängsjö friluftsområde, promenad i Almare Stäket, kryssning till Taxinge kakslott samt 
utflykt till Kymmendö. 
 

Resor 
Samordnare Åke Kervefors. 
Genomförda resor 2017: 6 st (1 dag) 5 st (2-4 dag), 7 st (5-8 dag), 2 st (10-16 dag), 20 st  totalt  
Resor i datumordning: 
Café Rosella med Jan Eliasson Mån 12 mar 
Malta & Gozo Tor 5 apr – tor 12 apr 
Cinderella kryssning för alla, inklusive bridgespel. Tis 10 apr-ons 11 apr 
Sidenvägen till Samarkand Sön 16 apr-tor 27 apr 
Litauen Vilnius Sön 6 maj-tor 10 maj 
I Försommarskrud Mån 28 maj-fre 1 juni 
Taubespelen på Orust Lör 14 juli -mån 16 juli 
Savonlinna Operafestival med operan Turandot Lör 28 juli-ons 1 aug 
Brandbilsmuseet Tis 3 aug 
Opera på skäret- Don Carlo. Lör 11 aug kl.11.15– ca 23.30 
Bussresa till KÖPENHAMN, Nordfriska öarna och Skagen  Ons 15 aug -sön 19 aug 
Dalslands kanal Tis. 21-tor 23 aug  
Budapest Donaus drottning. Sön 9 sep prel. kl 6.00 -tor 13 sep ca 18.00 
Drottningholms slott, Ekebyhovs slott,  Lovö kyrka Ons 12 sep  
Musikalen Chess Matiné Svenska teatern i Helsingfors Tis 2-tor 4 okt 
ABC – Alsace, Bourgogne och Champagne & Chablis Fre 12 okt - sön  21 okt  
Må bra resa till Italien Tor 18 okt- tor 25 okt 
Viltbord Fre 26 Okt 
Julbordsresa Tor 6-fre7 dec 
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Teater, musik och film 
Samordnare: Lena Östlund hösten 2018 och Lennart Jakobsson 
Teater 
Karl-Bertil Jonssons Julafton nov 
Höstsonaten nov 
Män i mogen ålder nov 
 

Konserter 
Riddarjazz i Riddarhuset feb. 
The World Famous Glenn Miller Orchestra  vår- och julkonsert 
Babben o Iind Edition mars 
Sånggruppen Avce okt 
Vasajazzen på Vasateatern okt 
Soppkonsert på Konserthuset nov 
Svenska Amerika Linjen Musiksalong nov 
Konserthusets stora julkonsert 
Nyårskonsert på Berwaldhallen  
Föreningen har förmedlat köp av biljetter till ett antal direktsända konserter på Folkets hus i Kall-
häll, från bl. a. Metropolitan och Operan i Berlin. 
 
Film 
Under hösten har föreningen förmedlat biljetter till fyra olika Anders Hanser produktioner. 
Biograf Falken i Jakobsberg har stängt för ombyggnad på obestämd tid. Kvalitetsfilmer har visats 
på Folkets hus Kallhäll på måndagar. 
 
Loppmarknad 
Samordnare: Roland Borgström 
En loppmarknad anordnades i oktober där medlemmar skänkte prylar och ett stort antal företag 
skänkte varor/presentkort. 

 
Studiebesök mm 
Ansvarig Lucy Källebring 
Eugeniakyrkan 11 jan 
Vikingautställning 20 feb 
Konsten i de nya stationerna 13 mars 
Filmstaden i Solna 17 apr 
KTH arkitektur och konst 24 maj 
Hertha Hilfonsmuseet 13 jun 
Livgardet 14 okt 
Sveriges television 13 nov 
Polismuseet 4 dec 
  
PUB aftnar 
Samordnare: Håkan Grunder.  
Pub-kommitté: Håkan och Carin Grunder, Lars och Gerd Friberg, Inger Humble, Dan Larsen och 
Eivor Mållgren. Övriga medverkande delar av ”Engelbrektarna”. 
6 pubkvällar arrangerades under året. Varje kväll korades en kvinnlig och en manlig Dartmästare. 
Musiker var Stefan Svennerby. Sångfåglar var Gunborg Andersson, Monika Skytte och Raili Bu-
resund Ahlfors. Gäster mellan 75 till 90 st. 
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Vardagslunch 
Samordnare: Lennart Backman. 
19 lunchtillfällen har arrangerats på olika restauranger i kommunen. 
 

Café och Spelhåla 
Samordnare: Urban och Tina Knoxborn.  
9 tillfällen har arrangerats under våren med 0 till 3 deltagare. Under hösten har inga tillfällen ar-
rangerats p.g.a. för lågt deltagande under våren. 

 
Studier – Studiecirklar, samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
Samordnare: Karin Nilsson 
Föreningen har under året fortsatt samarbetet med SV. Det omfattar studiecirklar och kulturar-
rangemang. Bland studiecirklar under 2018 kan nämnas: litteraturcirkel, matlagning för herrar (2 
grupper) och engelsk konversation. Samtalsgrupp: Nutids- och framtidsfrågor. SV har lämnat ett 
mindre bidrag per anordnat kulturarrangemang. 
 

13  Friskvård 

Samordnare: Göran Olofsson 
Aktiviteterna i grupperna har som tidigare år varit stor men med varsel i vissa grupper. 
2 protokollförda möten(vår/höst) har hållits tillsammans med gruppernas samordnare.  
Här redovisas omfattningen av aktiviteterna 2018 samt kommentarer. 

Bordtennis 
Samordnare P.O. Schnell, 20-25 deltagare/träningstillfälle.  
Olle Sundström                                   2 ggr/vecka vid 20 bord. Inga ’bänknötare’   
 
Boule 
Samordnare: Bengt Sundström,  25-30 spelare/gång vid 3 spel/vecka under 27 veckor 
Lucy Källebring, som dock under     
säsongen avsagt sig uppdraget        Kontakt har tagits med JFA- kommun ang.    
                                                               upprustning av banorna.  
Ersättare 2019 är: 
Yvonne Eklund och Ulla Ny       
 

Bowling 
Samordnare: Per-Erik Engdahl Gruppen om 26 personer har spelat 37 torsdagar under året.  

 
Bridge 

Ordförande: Barbro Johansson       En bridgeresa till Åland.                                                                                                                        
.                                                             Två barometertävlingar             

                                                              Jakobsberg: Spel 2 ggr. / vecka ca 40 spelare, 24 brickor.                                                                   

                                                              Kallhäll: Spel 1 ggr. / vecka ca 12 spelare, 24 brickor.  

                                                              Sommarbridge: Jakobsberg 1 ggr. med ca 24 spelare, 24                                                                                  
   brickor. Totalt ca 28 spelare per gång och omkring 2 700 spel. 
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Handarbete 
Samordnare: Birgitta Kyrk               10-15 flitiga damer verkar mycket nöjda med närvaron 
                                                              och det goda kaffet med hembakat bröd 
 
Lätta promenader 
Samordnare: Birgitta Kyrk              Varierande antal deltagare, som alltid har trevligt på promenaden  

          Mattcurling                                        
          Samordnare: Ulla Ny,                        Drygt 15 spelare/gång vid sammanlagt 22 tillfällen 

Bo Dahlgren    
                                                      

          Sångkören Kvarnen 
Ordförande: Ingrid Wahlman 24 sångare i snitt har tränat vid 32 tillfällen. Dessutom har 

Kören framträtt för publik/åhörare en handfull gånger under 
verksamhetsåret. 

 
Träslöjd 
Samordnare 2 grupper varje onsdag under skoltermin. 28 tillfällen under 
Tor Abrahamsson, våren på förmiddagar med 4 deltagare per gång och 24 
Lars-Erik Larsson                                 tillfällen på eftermiddagar med 6 deltagare per gång 
 
Vandringar 

Samordnare: Kurt Holmström 22 vandrare i genomsnitt har deltagit i våra 24 vandringar.  
vilket tyvärr är ca 20 % färre än förra års genomsnitt på 28 
vandrare/gång. Vi går ändå vidare 1 februari  2019 .  

 
Vattengymnastik 
Samordnare: Må rthå Thumser    Efter start av nya simhallen i april i Medley’s regi, sjönk   

deltagarantalet p.g.a. den höjda entréavgiften samt att SPF inte 
fick behålla dess egna gymnastikpass. Mötet med Medley’s 
kontaktperson gav ingen förändrad  avgift. Vattengympan för 
intresserade deltagare fortsätter 2019 i allmän grupp alternativt 
mån-ons-fre. Den höjda entréavgiften berättigar även till 
deltagande i Medleys övriga gruppträningspass t ex cirkelträning 
m.m. Märtha fortsätter som informatör till intressenter.    

14  IT 

Ansvarig Hans Bengtson 

Organisation av IT-verksamheten 
Under året har få IT-frågor hanterats av den ansvarige eller med hjälp av en eller flera deltagare i 
studiecirkeln Data "Gruppen" svarar för IT-tekniska frågor såsom maskiner och programvara. Gruppen 
deltar även i utvecklingsprojekt inom föreningen och ger stöd åt medlemssekreterare avseende 
Förbundets 2 år gamla men ännu ofärdiga medlemssystem. 
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Datorsystem 

På expeditionen finns två stationära pc-datorer, samt en kombinerad kopiator/skrivare och 2 
mindre skrivare. I konferensrummet E16B finns en dator, till vilken man kan ansluta bildskärm (ger 
en arbetsplats) eller OH-kanon för presentationer. Dessutom finns två bärbara pc som förvaras i 
A24 och huvudsakligen används vid anmälningar till evenemang på ”första anmälningsdagen”. I 
lokalen A24 finns en dator med ansluten OH-kanon, även här kan en bildskärm anslutas. 

Administrativa system 

Evenemangsbokning 

Som administrativt stöd till den omfattande verksamheten med evenemang och aktiviteter 
använder föreningen ett egenutvecklat system som baseras på kalkylprogrammet Excel. Systemet 
har nu använts under några år. Det har hela tiden utvecklats och förbättrats. Under året har några 
”makron” förbättrats, vilka underlättar bokningsarbetet och gör det säkrare. 

Förbundet arbetar vidare på att få ett system, Eventmodulen, för användning ute i föreningarna att 
fungera.  För att passa på föreningsnivå har vår förening beskrivit de funktioner vi vill se i systemet. 
Tyvärr har dessa ännu i mycket liten mån tillgodosetts. 

Dokumentlagring 

För att göra dokument och andra filer lättillgängliga för styrelse och funktionärer, introducerades 
redan under 2015 möjligheten att lagra i ett ”molnlager” hos Storegate. Drygt 35 personer fick en 
genomgång av hur enkla Word-dokument skrivs (mallar finns) och hur de sedan kan lagras i 
”molnet”. 

Ännu så länge utnyttjas denna funktion i liten omfattning av få personer. 

Lokalbokning 

Ett system för bokning av lokaler och utrustning via Internet, Lok-Bok, infördes 2011. Systemet har 
uppgraderats under hösten, då vårt webbhotell har uppgraderat sina systemprogramvaror. 39 
användare kan göra bokningar, men alla kan titta på dem. Under året gjordes 594 bokningar om 
sammanlagt drygt 2220 timmar. 
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15 Ekonomiskt resultat 

 

I den fråmstå lldå budgeten åntögs resultåtet bli ett ö verskött på  1000 kr  
Utfållet åv verksåmheten blev ett ö verskött på  51 248 kr innån åvså ttning till fö reningens 
40-å rsjubileum. 
Efter åvså ttningen till jubileet med 50 000 kr redövisås ett resultåt på  1 248 kr  
 
Tötålå åvså ttningår 2018-12-31 
Avså ttning till utveckling/ånpåssning åv dåtårutiner 
öch åvså ttning till dåtörinkö p 332 911 kr 
Avså ttning till flyttköstnåder 120 000 kr 
Avså ttning till utjå mning reseköstnåder 40 300 kr 
Avså ttning till mårknådsfö ringså tgå rder  25 774 kr 
Avså ttning till 40-å rsjubileum 50 000 kr 
Summå 568 985 kr 
 
Vid å rets slut å r det Egnå kåpitålet 409 785 kr 

 
Styrelsen fö reslå r ått å rets resultåt bålånserås i ny rå kning. 

Bilagor 
 

Bilaga 1 Resultaträkning 2018 
Bilaga 2 Balansräkning 2018 
Bilaga 3 Revisionsberättelse 2018, utan anmärkningar, delas ut på årsmötet. 
 


