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Årsmöteshandlingar 
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Kallelse till årsmötet för SPF Seniorerna Björlanda-Torslanda 
 

Tid Måndag 2023-02-06, kl 10.30 

Plats Torslanda Församlingshem, Torslanda Torg 
 

Dagordning 
 

1. Mötet öppnas 

2. Parentation 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två justerare för mötet samt två rösträknare 

6. Fastställande av röstlängd 

7. Mötets stadgeenliga utlysande 

8. Fastställande av dagordning 

9. Verksamhetsberättelse för 2022 

10. Räkenskaper och bokslut för 2022 

11. Revisionsberättelse 

12. Fastställande av resultat och balansräkning 

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

14. Fastställande av budget och arbetsplan för 2023 

15. Fastställande av årsavgift för 2024 

– förslag på oförändrat 300 kr 

16. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 

– förslag ett halvt prisbasbelopp att fritt fördelas inom styrelse  

 och till revisorer 

17. Fastställande av antal styrelseledamöter (7 personer) 

18. Val av ordförande 

19. Val av styrelseledamöter 

20. Val av revisor och ersättare 

21. Information om funktionärer 

22. Fastställande av antal deltagare till distriktsstämman (3 personer) 

23. Val av valberedning 

24. Övriga frågor, inkomna motioner 

25. Mötet avslutas 

 

Välkommen! 
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SPF Seniorerna Björlanda-Torslanda  
Verksamhetsberättelse för 2022 
 
Årsmötet hölls i Amhults kyrka fredagen den 11 februari.  
 
Till ordförande i SPF Seniorerna Björlanda-Torslanda valdes Ingrid Hansson. 
 
Den 1 mars 2022 konstituerade sig den nya styrelsen som fick följande 
sammansättning. 
 
Namn Funktion M-tid År 2022 
Ordinarie ledamöter 
Ingrid Hansson Ordförande 1 år Nyval 
Sören Hansson Sekreterare 2 år Omval 
Gunn Karnhill Friskvård, program, aktiviteter 2 år Omval 
Lennart Talcott Marknadsföring, rekrytering 2 år Nyval 
Redovisningsbyrå RVB Kassör endast bokföring 1 år Nyval 
Bengt Bengtsson Vice ordförande, trafik, färdtjänst 1 år kvar 
Madeleine Jacobsson GPR, Pensionärsråd Hisingen 1 år kvar 
 
Revisorer 
Margareta Karlsson Revisor 2 år Nyval 
Renée Hall Revisorssuppleant 1 år Nyval 
 
Funktionärer 
Funktionär väljs inte, men har ställt sig till förfogande 1 år. 
Margareta Karlsson Dataombud 1 år 
Agnetha Karlsson Bridgeombud 1 år 
Eivor Forsman Värdinna, sammankallande 1 år 
Rose-Marie Kallas Värdinna 1 år 
Siv Angelvall Värdinna 1 år 
Wanja Ölmesten Värdinna 1 år 
Margareta Bergqvist Värdinna 1 år 
Sulev Kallas Värd 1 år 
Renée Hall Dataombud 1 år 
Sören Hall Programgruppen 1 år 
Maria Rossövik Aktiviteter, resor 1 år 
 
Valberedning 
Styrelsen  1 år Nyval 
 
 
På årsmötet beslutades om oförändrad årsavgift på 300 kr för år 2023. 
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Styrelsens arbete under året 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda ordinarie styrelsemöten 
samt 1 packmöte för utskick av höstens programblad. 
 
Föreningen har fortsatt en mycket god ekonomi. Det första av våra placeringskonton 
föll ut under hösten och gav oss ett räntetillskott. Den placerade summan av 50.000 
kr placerades om på ett nytt placeringskonto på 3 år. 
 
Under hösten har föreningen haft en radannons i Torslanda-Öckerötidningen under 
”Telefon & www Listan”. Detta som ett led i att marknadsföra föreningen. 
 
Ordföranden har ansökt och fått klart med Swish-konto till föreningen efter att ett 
större antal nya medlemmar frågat efter Swish. 
 
På rekommendationer från Förbundet har föreningen bytt mailadress till 
spf.bjorlanda.torslanda@spfseniorerna.se .  
En adress med @spfseniorerna.se i stället för en privat adress ger också ett mer 
gediget intryck i kontakterna med medlemmarna och med blivande medlemmar samt 
externa kontakter. 
 
Bengt Bengtsson och Sören Hansson, SPF Seniorerna Björlanda-Torslanda, är 
invalda i Distriktsstyrelsen. Bengt Bengtsson har avgått under året. 
 
Madeleine Jacobsson, SPF Seniorerna Björlanda-Torslanda ingår som representant 
för SPF i det nybildade Pensionärsrådet för stadsområde Hisingen samt GPR. 
 
På vårens sista månadsmöte passade vi på att fira föreningens 35-årsjubileum med 
goda räksmörgåsar och en god dessert. Vi var 84 medlemmar som deltog i firandet. 
 
 
Medlemsutveckling 
 
Det är mycket glädjande att vår förening håller fortsatt högt medlemsantal. Antalet 
medlemmar 2022-01-01 var 320 medlemmar och 2022-12-31 är vi 327 medlemmar. 
Under året har 14 av våra medlemmar tyvärr gått ur tiden och vi har under 2022 fått 
till oss 32 nya medlemmar och 20 medlemmar har lämnat föreningen. 
Vi har genomfört 11 välkomstmöten för 21 nya medlemmar under året. Dessa har 
varit mycket uppskattade. Den 14 december hade vi ett uppföljningsmöte med 7 
medlemmar, som visat intresse för ökat engagemang i föreningen. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:spf.bjorlanda.torslanda@spfseniorerna.se
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Aktiviteter 
 

• Samarbete med Allas Veranda där Maria Rossövik anordnat ett par smaka-på-
tillfällen. Under hösten startade hon Seniorklubben på onsdagar. Mycket omtyckt 
av deltagarna. 

 

• Vi har fått ny kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan och de har informerat 
våra medlemmar om att starta studiecirklar, att de kan lämna visst bidrag till kultur 
och folkbildning på våra månadsmöten. 

 
 
Resor 
 

• I egen regi har en resa till Göksäter genomförts med 8 medlemmar. 

• Resa till Tofta Herrgård för att äta julbord lockade 12 medlemmar. 
 
 
Ökat samarbete med SPF-föreningarna på Hisingen 
 

• Backa-Kärra bjöd in våra medlemmar att närvara på en konsert med Glenn Miller 
Orchestra. 

• I samarbete med SPF Seniorerna Lundby har två resor genomförts under året. 
Den första gick till Dalslands kanal och lockade 11 medlemmar från vår förening. 
Den andra resan var en dagstur till Fredrikshamn och den lockade 9 medlemmar 
från vår förening. 

 
I början av år 2022 påverkades verksamheten fortfarande av coronapandemin och vi 
fick anpassa våra aktiviteter och resor allt eftersom restriktionerna från 
Folkhälsomyndigheten (FHM) lättade. Några aktiviteter fick vi ställa in. 
 
 
Programgruppen 
 
Gunn Karnhill och programgruppen har lyckats fånga medlemmarnas intresse med 
bra underhållning blandat med god kultur och lärorika föredrag.  
 
 
Bridgegruppen 
 
Bridgegruppen, som träffas på onsdagar kl 16.15 på dagcentralen, Solängsvägen 53, 
började träffas igen i mars 2022.  
 
 
Datagruppen 
 
Datagruppen har vid 7 tillfällen förmedlat kunskap till våra medlemmar om hur man 
ska hantera sina mobiltelefoner.  
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Stavgångsgruppen 
 
Ingrid och Sören Hansson har under året hållit i en stavgångsgrupp på måndagar. De 
startar sina promenader kl 10.00 utanför Torslanda kyrka. Gruppen har varit ute de 
flesta mötesfria måndagarna och har under året hittat nya stigar i Torslanda. Under 
året har det tillkommit fler medlemmar i stavgångsgruppen och nu består gruppen av 
upp till 18 deltagare. 
 
 
Månadsmöten 
 
Våra månadsmöten har efter pandemin återigen blivit välbesökta. Deltagarantalet är i 
snitt 70 personer, som lägst 53 och högst 85. Stämningen har varit gemytlig och 
medryckande med mycket skratt vilket tyder på att informationen och programmen 
upplevts som trevliga och stimulerande. 
 
 
Slutord från ordföranden 
 
Vi ser med tillförsikt fram mot 2023, då vi som intresseorganisation ska försöka göra 
oss gällande och möta våra medlemmars förväntningar, såväl på lokal nivå som på 
distrikts- och förbundsnivå. 
 
Till sist riktas ett jättestort tack till alla som på olika sätt har hjälpt till att göra år 2022 
till ett framgångsrikt och bra år för SPF Seniorerna Björlanda-Torslanda. 
 
En ideell förening är vad medlemmarna gör den till!  
 
Torslanda den 18 januari 2023 
 
 
 
 
Ingrid Hansson Bengt Bengtsson Sören Hansson 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Gunn Karnhill Madeleine Jacobsson Lennart Talcott 
Ledamot Ledamot Ledamot 
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Revisionsberättelse 
 

Undertecknade vid årsmötet 2022 utsedda revisorer för SPF Seniorerna Björlanda-

Torslanda får härmed avge revisionsberättelse över vår granskning för år 2022. 

 

Vi har granskat styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt tagit del 

av protokoll, räkenskaper och andra handlingar, som lämnar upplysning om 

föreningens ekonomi och förvaltning och har i övrigt vidtagit de åtgärder vi funnit 

erforderliga. 

 

Efter slutfört uppdrag tillstyrker vi 

• att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 

• att överskottet överförs i ny räkning 

• att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2022 

 

Torslanda i januari 2023 

 

 

 

Margareta Karlsson   Renée Hall 

Revisor    Revisorssuppleant 
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RÖRELSENS INTÄKTER Utfall 2022 Budget 2022 Budget 2023

Övriga rörelseintäker

3900 Medlemsavgifter 30800,00 32000,00 35000,00

3986 Erhållna bidrag 1238,00

3987 Erhållna kommunala bidrag 9186,00 13500,00 15800,00

3988 Försäljning lotter 5581,00 3000,00 6000,00

3989 Försäljning förtäring 6357,00 -2000,00 14000,00

3990 Övriga intäkter 1350,00 0,00

Summa övriga rörelseintäkter 54512,00 46500,00 70800,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010 Inköp lotterivinster -2331,00 -3000,00

4020 Inköp mat förtäring -19115,25 -13800,00

4700 Reduktion av insköpspriser/pant -8,00 0,00

Summa råvaror och förnödenheter -21454,25 0,00 -16800,00

BRUTTOVINST 33057,75 46500,00 54000,00

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -14624,00 -10500,00 -18500,00

5460 Förbrukningsmaterial -2122,15 -1000,00 -2500,00

5900 Reklam och PR -2249,00 -2500,00

6110 Kontorsmateriel -6551,00 -8000,00 -8000,00

6230 Datorkostnader -2083,26 -1400,00

6250 Porto -5418,00 -12000,00 -8000,00

6390 Tävlingsavgifter -300,00 -600,00 -600,00

6530 Redovisningstjänster -1455,00 -9000,00

6570 Plusgiroavgifter -1385,90 -1500,00 -1400,00

6570 Swishavgifter (årsavgift + transaktionsavgift) -1300,00

Summa övriga externa kostnader -36188,31 -33600,00 -53200,00

Personalkostnader

7310 Kostnadsersättningar -1571,00 -16000,00

Arvode styrelse o revisorer -24000,00

7330 Övriga kostnader -9580,00 -7000,00 -2000,00

7600 Underhållning månadsmöten -14666,00 -20000,00 -20000,00

7690 Uppvaktning -5977,00 -2000,00 -2500,00

Summa personalkostnader -31794,00 -45000,00 -48500,00

RÖRELSERESULTAT -34924,56 -32100,00 -47700,00

Finansiella poster

8250

Ränteintäkter från långfristiga fordringar och 

värdpapper i andra företag 565,60 500,00 700,00

Summa finansiella poster 565,60 500,00 700,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -34358,96 -31600,00 -47000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -88870,96 -78100,00 -117800,00

BERÄKNAT RESULTAT -34358,96 -31600,00 -47000,00
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Arbetsplan 2023 
 
Styrelsemöten 
 
Onsdagar: 10.00-12.00 
 
Vår: 18 januari (utskick), 1 februari, 1 mars, 30 mars och 3 maj för 

fastställande av höstens utskick senast vecka 32. 
  
 
Höst: 10 augusti (utskick), 30 augusti, 27 september, 1 november och 29 

november för fastställande av vårens utskick. 
  
  
 
 
 
 
 

Månadsmöten 
 
Måndagar: 10.30-13.00 
 
Vår: 6 februari (årsmöte), 6 mars, 3 april, 8 maj 
 
Höst: 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 
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Valberedningens förslag 2023 
 
Årsmötet ska välja: Ordförande, 1 år 
   3 Ledamöter, 2 år 
   1 Ledamot, fyllnadsval 1 år 
   1 Revisorssuppleant, 1 år 
   Valberedning, 1 år 
 
Valberedningen föreslår: 
 Ordförande Ingrid Hansson 1 år, omval 
 Ledamot Madeleine Jacobsson 2 år, omval
 Ledamot Vakant 2 år, nyval 
 Ledamot Vakant 2 år, nyval 
 Adjungerad Redovisningsbyrå RVB 1 år, omval 
 Revisorssuppleant Renée Hall 1 år, omval 
 Ledamot Vakant 1 år, fyllnadsval 
 
De som har kvar 1 år på sina uppdrag är: 
 Ledamot Sören Hansson 1 år kvar
 Ledamot Lennart Talcott 1 år kvar 
 Revisor Margareta Karlsson 1 år kvar 
 
Funktionärer: 
 
Funktionärerna väljs inte av årsmötet utan har ställt sig till förfogande 1 år. 
 Data  Margareta Karlsson 
 Data  Renée Hall 
 Programgruppen Gunn Karnhill 
 Programgruppen Sören Hall 
 Bridge Agnetha Karlsson 
 Värdinna, sammankallande Eivor Forsman 
 Värdinna Rose-Marie Kallas 
 Värdinna Siv Angelvall 
 Värdinna Wanja Ölmesten 
 Värdinna Margareta Bergqvist 
 Värd  Sulev Kallas 
 Resegruppen Maria Rossövik 
 Resegruppen Solvie Herstad Svärd 
 Studiecirkelledare Ulla-Britt Eriksson 
 
 
Distriktsstämman 2023 
 
Representanter till Distriktsstämman väljs av styrelsen. 
 
Förslag till valberedning 
 Styrelsen  1 år, omval 


