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Dagordning årsmötet den 14 februari 2022 
 

 

1. Årsmötet öppnas     

2. Val av ordförande vid årsmötet    

3. Val av sekreterare vid årsmötet    

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare  

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande   

6. Fastställande av dagordning    

7. Styrelsens årsredovisning för 2021      

8. Revisorernas berättelse    

9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen   

11. Fastställande av reseersättning   

(Förslag: skatteverkets anvisningar)   

12. Fastställande av budget för 2022  

13. Fastställande av plan för verksamheten 2022  

14. Fastställande av medlemsavgiften för 2023  

(Förslag:  325 kr) 

15. Fastställande av medlemsavgiften för del av 2023  

(Förslag: samma som årsavgift jan-juni 325 kr, juli-dec 200 kr,  

vänmedlem 100 kr)   

16. Information om funktionärer mm som styrelsen beslutat  

17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och att mandat- 

perioden vid val följer två års intervall. (Förslag: 9)  

18. Val av ordförande för kommande verksamhetsår  

(Förslag: Olof Ejdeblad)    

19. Val av övriga styrelseledamöter för 2 år                                                                                                 

20. Val av revisorer för 1 år    

21. Val av fyra ombud till distriktsstämman (Förslag: Ordförande 

Vice ordförande, sekreterare, kassör)  

22. Val av två ordinarie ledamöter i SPF:s samrådsgrupp i  

Jönköpings kommun. (Förslag: Johan Eldin 

Bertil Gustafsson)   

23. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen   

(Förslag: oförändrat 3)   

24. Val ordförande och ledamöter i valberedningen för 1 år                                       

25. Behandling av ev inkomna motioner - Inga inkomna motioner 

26. Behandling av förslag från styrelsen - Inga förslag från styrelsen 

27. Övriga frågor  

28. Årsmötesförhandlingarna avslutas   
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 
 

Verksamheten har varit omväxlande och månadsmötena under första halvåret kunde genomföras digitalt via 

Zoom på grund av pandemin.  Vanliga månadsmöten i augusti, september, oktober, november och december 

har kunnat genomföras.  Medlemsantalet var vid årets slut 241. 

 

Program 

Föreningen hade 11 möten planerade med varierande innehåll. 

Vårprogrammet startade 11 januari med månadsmöte (digitalt via Zoom): Vart är vi på väg? – F. d. 

stadsträdgårdsmästare Lennart Angselius berättade och visade bilder.  

Årsmötet hölls digitalt i februari. Svar inkom från ca 50-60 medlemmar som svarat ja i enlighet med förslag 

som framgick av utsända årsmöteshandlingar.  

Månadsmötet 8 mars (digitalt via Zoom): Från Pol till Pol – Äventyrsfilmaren Fredrik Blomqvist berättade 

och visade bilder från sina resor. 

Månadsmötet 12 april (digitalt via Zoom): Naturens magi – Naturfotograf Arne Berneklint visade sina 

fantastiska bilder från sina resor i världen. 

Månadsmötet 10 maj (digitalt via Zoom): Att våga följa sin dröm – Författaren och sjuksköterskan Frida 

Moisto berättade och visade bilder om sitt författarskap. 

Månadsmötet 14 juni (digitalt via Zoom): Sagan om skruvångaren Per Brahe – Björn Hanell berättade och 

visade bilder om förlisningen av Per Brahe. 

Extra månadsmöte 17 juni: Sillafest i Nyarpsstugan med ca 60 medlemmar som deltog. 

Föreningens verksamhet återupptogs med ’vanliga’ möten i augusti igen, men med vissa begränsning.  

Hösten inleddes med Upptaktsmötet 16 augusti i Nyarpstugan. Medlemmarna hade med egen fika. 

Månadsmötet 14 september: Musikunderhållning med musikanterna Gökarna från Motala. 

Månadsmöte 11 oktober: Ingegerd Östman berättade och visade bilder från tiden då familjen bodde granne 

med Astrid Lindgren på Näs prästgård i Vimmerby. 

Månadsmötet 8 november: Schlagerkompaniet – Bertil Sandstöm med musikanter underhöll med temat 

schlager. 

Måndag 6 december: Årets Julfest med Julbord vid Kurorten Mösseberg i Falköping. Drygt 80 medlemmar 

deltog. 

Månadsmötet 13 december: Traditionellt Luciafirande – Luciatåg med barn i olika åldrar. 

  

Medlemsutveckling     

Antalet medlemmar var vid 2021 års början 243. Under året har nya medlemmar och några vänmedlemmar 

tillkommit. Några medlemmar har begärt utträde och några har avlidit. Föreningen har vid årets slut 241 

medlemmar. Föreningen har även fyra hedersmedlemmar. 

 

Verksamhetsplan 

Planerade aktiviteter har fått revideras och ändras p g a pandemin och olika restriktioner.   

Programblad för vår och höst har distribuerats till samtliga medlemmar.  

 

Motion och andra aktiviteter 

Korta måndagsvandringar kring Vidablick och Tjuvanabben med egen fika har anordnats. Under hösten har 

vi kunnat återgå till att fika på Ljusglimten efter vandringen.  

Den längre fredagsvandringen via Torp-Målskog-Bankeryds kyrka har pågått hela året. Under våren med 

egen fika och under hösten med våffla på Ljusglimten.   

Måndagsgympa sitt & stå har lagts ned – tyvärr för få deltagare. 

Torsdagsvandringarna med utflykt har anordnats ett par gånger under hösten bl a i början av december då 

runt Munksjön med lunch i Jordbruksverks lunchrestaurang. 

Boule har spelats måndagar och onsdagar under hösten med Jan Isaksson som ledare.   
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Badbussen har varit pausad sedan början av året p g a pandemin. Denna aktivitet kunde återupptas i början 

av hösten igen.  

Bridge har spelats på tisdagar i Nyarpsstugan under ledning av Rune Johansson sedan september.  

Seniorernas friskvårdssatsning har fortsatt under 2021. Medlemmar har kunnat köpa friskvårdskort för 20 kr 

och antecknat godkända friskvårdsaktiviteter (minst 30 min). När kortet är fulltecknat lämnas det in till 

föreningen. Inlämnade kort deltog i vinstdragningar – en på våren och en på hösten. 

 

Kurser och studiecirklar anordnade av föreningen 

Litteraturcirkeln har träffats under hösten med Åsa Berntsson som ledare. 

”Utflykter i jazzens värld” – studiecirkel i jazz har haft möten under hösten med Jan Sundberg, Martin 

Hellerström och Per-Anders Falk som ledare. 

Vinprovning genomfördes i oktober. 32 medlemmar deltog. 

 

Styrelsens sammansättning och arbete 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten, dels i Församlingsgården eller i Nyarpsstugan och dels digital 

uppkoppling via Zoom och telefon.  

Kommundelsprojektverksamheten har fortsatt till viss del. Syftet med den verksamheten är att ta fram 

förslag till aktiviteter eller investeringar som kan främja invånarna i Bankeryd. Nya projekt planeras.  

Johan Eldin och Bertil Gustavsson har deltagit i SPF-föreningarnas samrådsgrupp i Jönköpings kommun. 

Johan Eldin är from 2020 invald som ordinarie ledamot i Kommunens pensionärsråd (KPR) och 

representerar därmed alla SPF-föreningar i Jönköping.  

Ett samarbete har fortsatt med PRO och RPG i Bankeryd avseende projektet ”Trygghetsboende”. 

Föreningen har tillsammans med PRO Bankeryd fått projektmedel från kommunen för satsningar på 

projektet ”Ensamma äldre”. Detta projekt har fått pausas. 

Projekt ’Livet som 90-åring!’ och Projekt ’Hjälpa ensamma äldre’ har startats upp via distriktet SPF.  Ett 

brev med information om dessa projekt skickades till våra medlemmar (födda 1932 och tidigare) med 

utskick av Vårprogram 2021. Del 1 av detta projekt har avslutats. Del 2 av projektet kommer att startas upp 

under våren 2022. 

 

Styrelsens sammansättning  

Kjell Larsson  Ordförande 

Johan Eldin  Vice ordförande 

Marianne Garpheden Sekreterare 

Agnetha Pedersen Kassör    

Olof Ejdeblad Studieorganisatör 

Gerd Lahger  Medlemssekreterare 

Barbro Lundström Kommundelsutvecklingsgruppen 

Marie Lövkvist Friskvårdsansvarig 

Kerstin Zinnerfors Styrelsemedlem 

 

Revisorer har varit Lars Andersson och Marita Axelsson. 

 

Ekonomi 

2021 var första året med central uppbörd av medlemsavgifter. Det tycks ha fungerat väl och har besparat 

styrelsen mycket arbete. Den centrala uppbörden innebär att samma årsavgift gäller för nya medlemmar som 

ansluter sig under året och inte den rabatterade, som föreningen beslutat om vid årsmötet. Det har gjort att 

föreningen återbetalt medlemsavgifter till nya medlemmar och därmed fått en kostnad. Årsmötet har därför 

föreslagits en ändring av medlemsavgiften för nya medlemmar. 
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Under året har styrelsen beslutat om inköp av Zoom-licens för att kunna arrangera digitala möten och 

utrustning för att kunna sända fysiska månadsmöten via internet till de medlemmar som av någon anledning 

inte kan delta i dessa. 

Avseende föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till den separata ekonomiska berättelsen. 

 

Övrigt 

Föreningens hemsida spf.se/ bankeryd uppdateras av vår nya Webbmaster Kjell Larsson med information 

om möten och aktiviteter. Månadsmötena har tidigare år annonserats i Jönköpingsposten. I och med 

pandemin och att de flesta av våra medlemmar har tillgång till mail har annonseringen tagits bort. Alla 

aktiviteter meddelas via mail, på vår hemsida, och på våra två anslagstavlor i Bankeryds centrum. Alla 

medlemmar får programblad med information om månadsmöten och aktiviteter utdelade två gånger per år, 

vår och höst.  

SPF-nålar har delats ut till nya medlemmar.  

Medlem som har fyllt 70, 75, 80 år osv har uppvaktats med gratulationskort som skickats per post till 

bostaden. 

Parentation över avlidna medlemmar 2020 och 2021, totalt 13 medlemmar, hölls det första månadsmötet i 

januari 2022. 

 

Tack  

Styrelsen vill framföra sitt tack och sin uppskattning till alla medlemmar som på olika sätt medverkat i 

föreningens verksamhet. Ett särskilt tack till programkommittén och studieorganisatören för omväxlande 

program, studiecirklar samt ett stort tack till serveringskommittén för mycket god service vid månadsmötena 

som kunde återupptas på vanligt sätt under hösten. Styrelsen vill också framföra ett tack till mötesvärdar, 

valberedning, webbmaster och ansvariga för vandringar och lotterierna samt alla övriga funktionärer. 

Avslutningsvis ett tack till Jönköpings kommun och till Vuxenskolan för ekonomiskt stöd. Vi ser fram emot 

ett gott nytt verksamhetsår 2022. 

 

Vi vill också framföra ett tack till de funktionärer som lämnar sina uppgifter: 

Kjell Larsson  ordförande 

Barbro Lundström styrelsemedlem 
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RESULTATRÄKNING 
   

INTÄKTER År 2021 
 

År 2020 
    

Medlemsavgifter 29 040 
 

72 220 

Bingolotto 849 
 

975 

Möten, lotterier, cirklar 45 826 
 

42 353 

Föreningsbidrag Jönköpingskommun 21 657 
 

21 657 

Bidrag föreningsmöten/cirklar 5 376 
 

3 772 

Ensamma äldre, Jönköping kommun 0 
 

0 

Summa: 102 748 
 

140 977 
KOSTNADER 

   

Medlemsavgifter, till förbund, distrikt, samråd 705 
 

   48 316 

Föreningsmöten, lotterier, cirklar 14 725 
 

  11 778 

Underhållning     27 213 
 

    15 448 

Lokalhyror        7 020 
 

       7 600 

Tidningsannonser       0 
 

       3 203 

Telefon , reseersättning, webb 371 
 

796 

Porto,  kontorskostnader, trycksaker 11 242         
 

        5 392 

Uppvaktning, gåvor 0 
 

234 

Ensamma äldre 0 
 

840 

Bankavgifter          1 892 
 

         2 327 

Övriga kostnader 1 740 
 

1 050 

Sillafest & Julfest 46 091  0 

Sponsring bussresor 9 283 
 

0 

Summa: 120 282 
 

96 984    
     

Årets underskott/överskott   ./.17 534 
 

43 993 
Kom: Julfest sponsring mat plus buss ca 
22000 kr  

   

BALANSRÄKNING      År 2021 
 

     År 2020 

Tillgångar: 
   

Bank sparkonto          94 643 
 

         98 393 

Bank löpande          4 934 
 

         15 606 

Kassa 143 
 

143 

Summa:      99 720 
 

       114 142 

Skulder: 
   

Medlemmarnas innestående medel   -114 142 
 

-69 745 

Förutbetalda medlemsavgifter 936 
 

0 

Avsättningar badbuss – bidrag från Landstinget -4 454 
 

-406 

Upplöst avsättning 406   

Årets förlust/vinst 17 534 
 

-43993 

    

Summa: -99 720 
 

-114 142 
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR PERIODEN 2021-01-01 --- 2021-12-31 FÖREDRAS VID 

ÅRSMÖTET 
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BUDGET FÖR ÅR 2022 (PERIODEN 2022-01-01 – 2022-12-31) 
 

Intäkter: 

 
Medlemsavgifter (240 X 300)   72 000 kr 

Föreningsmöten och lotterier   65 000 kr 

Badbussen     43 000 kr 

Kommunalbidrag och övriga bidrag   22 000 kr 

Övriga intäkter      7 000 kr 

 

Summa intäkter                        209 000 kr 

 

Kostnader: 

 
Medlemsavgifter till förbund, distrikt och samrådsgruppen   43 000 kr 

Föreningsmöten och lotterier     46 000 kr 

Underhållning       39 000 kr 

Lokalhyra        12 000 kr 

Badbussen        43 000 kr 

Telefon, reseersättning, och webb        5 000 kr 

Porto och trycksaker         8 000 kr 

Kontorsmaterial                   6 000 kr 

Bankkostnader          3 000 kr  

Övriga kostnader                                 4 000 kr 

 

Summa kostnader         209 000 kr   
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DET ÄR MEDLEMMARNA SOM GÖR ATT AKTIVITETERNA BLIR AV BÅDE DELTAGANDE OCH IDÉER BEHÖVS. 

 

Plan över verksamheten år 2022 

 

10 januari  Traditionell grötfest. Anders Åberg berättar om sin vinodling – Vista Kulle.  

 

14 februari Årsmöte. Underhållning med musik och historier. Oscar Källgren, trubadur och 

underhållare. 

 

14 mars Med Göran Kropp till Mt Everest – vår tids största äventyrsprestation. Fredrik 

Blomqvist visar bilder och berättar om sina äventyr med Göran Kropp. 

 

4 april Bedrägerier mot äldre. Pecke Abrahamsson (36 år som polis) berättar om 

bedrägerier mot äldre samt underhåller med sång och gitarr. 

 

9 maj En präst och hans resväska. Mats Löwing kåserar. 

 

14 juni Sillafest med underhållning. Trubaduren Milan Krejci underhåller med 

sommarvisor till gitarr. 

 

 

Höstens program kommer att fastställas under våren. Datum är 15 augusti Upptaktsmöte, 12 september 

Månadsmöte, 10 oktober Månadsmöte, 14 november Månadsmöte, 5 december (preliminärt) Julfest och 12 

december Luciafirande. 

 

Aktiviteter 

 

Fysiska aktiviteter 

Korta promenader med samling vid Församlingsgården, måndagar. Fredagspromenaderna fortsätter. 

Torsdagspromenader jämna veckor under sommarhalvåret. Dessa kommer eventuellt att flyttas till onsdag. 

Bad och vattengympa i Mullsjö simhall torsdagar. Boule på Sjöåkra måndagar och onsdagar. Bridge tisdagar 

i Nyarpsstugan.  

Försäljning av friskvårdskort och dragningar en gång per halvår kommer att fortsätta.  

 

Studiecirklar 

Studiecirklar beror på hur pandemin utvecklas. 

 

Resor 

Vi hoppas resorna kan komma igång efter pandemin. Vi kommer även att fortsätta samverka med SPF i 

Jönköping och PRO Bankeryd för att få fler deltagare till resor som anordnas.  
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Lunchträffar  

Lunchträffar anordnas hela året om inte pandemin utgör ett hinder. För våren 2022 hoppas vi kunna 

genomföra ett antal. 

Under våren planeras datum för höstens lunchträffar. 

 

Projekt 

SPF Bankeryd tillsammans med PRO Bankeryd driver tre projekt.  

1. Trygghetsboende i Bankeryd. Vi vill att kommunen skall göra en utredning om detta. Uppvaktningar av 

politiker m fl fortsätter.  

2. Ensamma äldre. Arbete pågår med att hitta arbetsformer för att kunna hjälpa de ensamma att få en bättre 

tillvaro. Styrelsen arbetar för att få in projektet i organisationen. Sista måndagen i varje månad kl 14 är 

träffar inbokade för deltagarna. Detta projekt har pausat under pandemin. 

3. Hjälpa ensamma äldre, SPF distriktets projekt gäller alla äldre, även icke-medlemmar. Del 1 avslutad. Del 

2 startar våren 2022. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

 

 

Förslag till styrelse m fl funktioner 

(som beslutas av årsmötet den 14 februari 2022) 
 

Styrelse Namn valperiod  

 
Ordförande Olof Ejdeblad 

 

2022      nyval 

Ledamot 

(Vice ordförande) 

Johan Eldin 

 

2022-23 

 

     omval                    

Ledamot 

(Sekreterare) 

Marianne Garpheden 

 

2021-22      tidigare vald                 

Ledamot 

(Kassör) 

Agnetha Pedersen 

 

2021-22      tidigare vald             

Ledamot 

(PR/kommunikation) 

Kerstin Zinnerfors 2021-22       tidigare vald            

Ledamot 

(Medlemssekreterare/rekrytering) 

Gerd Lahger 2022-23 

 

      omval 

Ledamot 

(Folkhälsa och friskvård) 

Marie Lövkvist 2022-23 

 

      omval 

Ledamot 

(Kommunutvecklingsprojektet) 

Bo Ögren 2022-23 

 

      nyval 

Ledamot                                    

Studieorganisatör 

Ann-Christin Stenholm 2022-23       nyval 

 

 
 

Revisorer          

 

Jan-Erik Fälth 

Bertil Danielsson 

 2022 

 2022 

     nyval 

     nyval 

 

SPF:s samrådsgrupp i Jönköpings 

kommun                                                                   

Johan Eldin 

Bertil Gustavsson 

2022 

2022 

     omval 

     omval 

  

Val av fyra ombud till 

distriktsstämman 

Förslag: ordförande, 

vice ordförande, 

sekreterare, kassör 

       

 

 

Valberedning                    

 

                                          

Årsmötet föreslår 

kandidater, varav en 

utses till ansvarig 

2022 

2022 

2022 

    nyval 

    nyval 

    nyval 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

 

 

Funktionärsförteckning 2022 (beslutades av styrelsen 26 januari 2022) 

 

  

 

Medlemssekreterare       

                                       

Gerd Lahger 

 

2022-23, omval 

 

 

Pressombud                  ansvarig  

                                       

Per-Anders Falk 

 

2022, omval 

 

 

Programkommitté   

 

                        sammankallande     

          

 

   

Bo Berntsson  

Berit Lindgren 

Sören Lindgren 

Ann-Christine Stenholm 

Bo Stenholm 

+ adjungerad 

2022, omval 

2022, omval   

2021, omval 

2021, omval (studieorganisatör) 

2021, omval 

 

 

Lotterikommitté              ansvarig 

                                        ersättare 

                                        ersättare 

                                         

Johan Eldin 

Anita Karlsson 

Ingvar Karlsson 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

 

 

Serveringskommitté    

 

 

 

 

 

                               kontaktperson 

 

 

         

Karin Blomqvist 

Tage Bark 

Inga-Britt Fälth 

Jan-Erik Fälth 

Cristina Löfström Bark 

Markenroth, Gertrud 

Agneta Pedersen 

Lisa Träff 

Hans Träff 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

 

 

 

Mötesvärdar             

 

 

 

                                       

Bo Berntsson 

Åsa Berntsson 

Kicki Jäglin 

Magdalena Wärnbring 

Lars-Göran Wärnbring 

Zinnerfors, Kerstin 

 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

2022, omval 

2022, nyval 

 

Fotografer                  

                                        

Lennart Fredriksson 

Kjell Larsson 

2022, omval 

2022, nyval 

 

Torsdagspromenader      ansvarig 

                                        

Bengt Nordblom 

Bo Ögren 

 

2022, omval 

2022, nyval 
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Studieorganisatör Ann-Christin Stenholm 2022, nyval 

 

 

Researrangör                   ansvarig                

 

Programkommittén 

 

2022, omval 

 

 

Trafikombud                   

                                        

Bo Berg 

 

2022, omval 

 

 

Teatergrupp                          

   

Vilande 

 

 

 

Boule                               ansvarig Jan Isaksson 2022, omval 

 

 

Folkhälsa och friskvård/hörsel och 

syn 

Johan Eldin 

Marie Lövkvist 

2022, omval 

2022, omval 

 

 

Samverkansgruppen         ansvarig 

i Bankeryd                        ersättare 

Åsa Berntsson 

Alice Nilsson 

2022, omval 

2022, omval 

 

 

Vårdcentralens patientforum        

                                          ombud 

                                          ersättare                  

 

Johan Eldin 

Martin Hellerström 

 

2022, omval 

2022, omval 

 

 

Projektet ”Ensamma äldre” Vilande  

 

 

Webbmaster                     ansvarig 

                                         

Kjell Larsson 

 

2022, omval 

         

 

 

Föreningens hemsida: www.spf.se Välj Förening och Bankeryd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spf.se/
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 Val vid årsmötet februari 2022  
 

 
A. Valberedningens förslag       

 

1. Styrelse  

 

Funktion Förslag Mandatperiod 
Ordförande Olof Ejdeblad      1 år 

Ledamot 

Ledamot   

Ledamot                              

Ledamot 

Ledamot  

Johan Eldin 

Gerd Lahger 

Marie Lövkvist 

Bo Ögren 

Ann-Christine Stenholm 

     2 år 

     2 år 

     2 år 

     2 år 

     2 år 

      

    

Följande ledamöter valdes 2021 för en mandatperiod på två år 

Marianne Garpheden 

Agnetha Pedersen 

Kerstin Zinnerfors 

 

 

2. Revisorer 

 

Funktion Förslag Mandatperiod 
Ordinarie  

Ordinarie 

Jan-Erik Fälth 

Bertil Danielsson 

     1 år 

     1 år 

   

 

3. SPF:s samrådsgrupp i Jönköpings kommun 

 

Funktion 
Ordinarie 

Ordinarie 

Förslag 
Johan Eldin 

Bertil Gustafsson 

 

Mandatperiod 
      1 år 

       1 år 

B. Förslag från årsmötet 
 

Valberedning  
 

Funktion Nuvarande Förslag Mandatperiod 
Ordförande Bengt Nordblom ?      1 år 

Ledamot Åsa Berntsson ?      1 år 

Ledamot Alice Nilsson ?      1 år 

 

 
 
 
 


