
Verksamhetsplan 2015 för SPF Bromma 

SPF Brommas styrelse fastställde nyligen en verksamhetsplan för 2015 som i sammanfattning innebär att vi kommer att 

 Via vår arbetsgrupp Äldrefronten fortsätta vårt arbete med att fördjupa och utvidga samarbetet med de vård-
och omsorgsboenden som finns inom Bromma liksom med Minnesmottagningen på Bromma sjukhus, 

 fortsätta att stödja anhöriga bland annat genom att anordna seminarier och föreläsningar, 
 i samverkan med framför allt Mälarbacken medverka i utbildningen av personalen där, 
 etablera kontakt med andra pensionärsorganisationer inom Bromma för att samarbeta kring frågor i 

pensionärsrådet vilket också kan innebära mer kontakt med politikerna i stadsdelsnämnden, 
 via en nybildad arbetsgrupp arbeta med frågor som gäller hemtjänstverksamheten i stadsdelen, 
 försöka bilda en grupp vars uppdrag är att fokusera på boende för äldre i Bromma, 
 via kommunikationsgruppen satsa på att få fler medlemmar att lämna sina epostadresser för att 

snabbarekunna ge information, 
 vidareutveckla vår hemsida till att omfatta ett ökat innehåll med länkar till användbar information på olika 

områden, 
 i samarbete med Vuxenskolan försöka få till stånd utbildning om mobiltelefoner och IT, 
 fortsätta att ordna månadsmöten av hög kvalitet i samarbete med Vuxenskolan samt erbjuda andra aktiviteter 

som gagnar vi-känsla och samhörighet, t.ex gemensamma bio- eller teaterbesök samt studiebesök och del i 
resor samt 

 fortsätta att utveckla friskvårdsaktiviteterna. 

Lena Hedquist 

  

 

  

  

BROMMA 

PENSIONÄRSFÖRENING 

AVD 396 av SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 

  

  

  

ÅRSMÖTE 

  

Måndagen 2 februari 2015, Klockan 13.00 

Brommasalen, Alviks Kulturhus 

  

DAGORDNING 

  



 Mötets öppnande 
 Parentation 
 Meddelanden 
 Val av ordförande för årsmötet 
 Val av sekreterare och 2 justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet 
 Mötets stadgeenliga utlysande 
 Fastställande av dagordningen 
 Godkännande av röstlängd 
 Styrelsens och revisorernas berättelser 
 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Fastställande av ersättning till styrelse, revisorer och valberedning 
 Behandling av inkomna motioner 
 Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2015 
 Fastställande av årsavgift för år 2016. 

          Styrelsen föreslår oförändrad avgift (230 kr) 

 Fastställande av antalet styrelseledamöter 
 Val av ordförande 
 Val av styrelseledamöter 
 Val av revisorer och suppleant 
 Val av fyra (4) ombud till distriktsstämman 2015 
 Anmälan om nominering av ledamöter i Stadsdelsnämndens Pensionärsråd (SPR) 
 Val av valberedning 
 Nytt namn och nya stadgar enligt förbundskongressen sommaren 2014 
 Övriga frågor 
 Årsmötet avslutas 

  

  

 

SPF Brommas årsmöte 2 februari 2015 

  

Valberedningens förslag till ny styrelse för SPF Bromma till nästa årsmöte 

Följande styrelseledamöter har avsagt sig omval: 

Hans Edenhammar 

Elisabeth Hallquist 

Monica Poppen 

Claes Lyttkens 

  

Ordinarie styrelseledamöter: 

Kvarstår ett år: 



Lena Malmström 

Monica Alstermark 

Birgitta Örnbrand 

  

Omval två år 

Lena Hedquist 

  

Nyval två år: 

Ulf Grape 

Berit Linton 

Barbro Åhlund 

  

Ordförande för ett år (2015): 

Lena Hedquist 

  

Revisorer: 

Gun Nygård 

Ulla Strand 

För valberedningen: 

Kerstin Törestad Pettersson 


