
 
Ang. ansökningar för bidrag till medlemsvärvning för år 2023. 

 
SPF Seniorerna Norra Älvsborgs årsstämma 
beslöt att överskottet på 105.000 kr för 2021 skulle tillfalla föreningarna för att 
användas för medlemsrekrytering och marknadsföring. 
  
Orsaken till överskottet var pandemin med flera inställda fysiska träffar samt att 
Studieförbundet Vuxenskolan generöst stod för samtliga kostnader för studie- 
och inspirationsdagar.  Fördelning av de sökta bidragen redovisas i särskild 
bilaga. 
 
Överskottet i budgeten för år 2022 är 5375 kr. För 2023 är vi i en ny situation på 
grund av världsläget och en snabb stigande inflation som omfattar oväntade 
utgifter, såsom lunch för ombud till årsstämman, kursdeltagare, 
styrelsemedlemmar vid distriktsmöten, höjning av el, hyra och försäkringar 
samt reviderad lön för kanslisten enligt avtal. Vi kan inte räkna med att 
Studieförbundet Vuxenskolan är lika generösa som tidigare. Därtill kommer 
kostnader till SV för en eftersläpning av utbetald kostnad från året innan. 
 
I februari har vi fått göra en ny reviderad budget som förhoppningsvis skall 
hålla. Den förra skrevs i god tid år 2022 för att vara klar till 2023 års planering 
inför distriktsmötet i december. En tanke var att kunna hålla budgeten och att 
inte behöva höja medlemsavgifterna för våra medlemmar till distriktet. 
Summan av allt detta är att distriktet inte kan vara lika generös som tidigare, 
utan behöver avvakta tills läget är mer stabilt och vi vet hur utvecklingen blir. 
Det är alltid tråkigt att inte kunna bidra med den kostnad som varje förening så 
väl behöver. 
 
Alla föreningar bidrar med ideella krafter och är väl värda en uppmuntran. De 
gör en stor samhällsinsats och är en tillgång för alla seniorer. Distriktsstyrelsens 
förslag är att föreningarna söker bidrag från Allmänna arvsfonden, 
Socialstyrelsen, hos kommunen och sponsorer i hemkommunen. 
Varje förening har säkert bra förslag hur man kan få in bidrag till sin egen 
förening. Varje år måste nya beslut fattas i en alltmer osäker och oförutsägbar 
omvärld. Vår målsättning och vårt ansvar är att vi har kontroll och trygghet i 
våra egna utgifter och inkomster. 
 
Med vänlig hälsning 
Siv Gustavsson 
Distriktsordförande 


