
 
                                            

 

 

 

Kallelse till styrelsemöte 2021-01-25 klockan 9.00-12.00 
via Zoom 
 

 

Dagordning: 

 

§1 Mötets öppnande 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

 

§3 Samrådsverksamheten. 

     Aktuella KPR-frågor inför möte den 16 februari 

 

§4 Föregående styrelseprotokoll nr 11/2020 

 

§5 Rapporter 

- Ekonomi 

- Medlemmar 

- Reseverksamheten 

- Programverksamheten 

- Friskvårdsverksamheten 

- Hemsidan 

- Programblad 

 

§6 Folkhälsobidraget 

 

§7 Verksamhetsberättelse 2020 

 

§8 Verksamhetsplan 2021 

 

§9 Eventuellt datum för årsmöte 

 

§10 Övriga frågor 

 

§11 Nästa styrelsemöte 

 

§12 Mötets avslutande  

   

 

 

 



 
Webbgruppen    2021-01-24 
 
 
 
 

Hur många besöker hemsidan? 
Rapporterna fortsätter att komma om antalet besökare på hemsidan.  
Urval av statistik för veckorna fram 45-02 finns här nedanför. Jag har koncentrerat 
redovisningen till Friskvård och Senaste Nytt, som är de sidor som varit mest aktuella 
senaste månaderna. Noterar ett kraftigt ökat antal besök på hemsidan efter årsskiftet, 
utan att det är någon speciell sida som  besöks, kanske bara nyfikenhet på ett 
eventuellt vårprogram, eller vilka friskvårdsaktiviteter som är på gång. 
 
Informationen till våra medlemmar  fortsätter att i första hand ske genom e-mejl, men 
återfinns också på hemsidan, ibland omformad för att passa det format som 
hemsidan byggts på. 
 
 
 
/Torsten 
 

 
 

      

 

 

 

Totalt 
klick 

1:a  
sidan 

Frisk- 
vård 

Senaste  
Nytt  

 
 

 
   

  

Vecka 45 2-8/11  813 180 170 122  
Vecka 46 9-15/11  471 108 107 94  
Vecka 47 16-22/11  660 158 100 68  
Vecka 48 23-29/11  294 102 18 41  
Vecka 49 30/11-6/12  363 94 20 32  
Vecka 50 7-13/12  253 80 32 29  
Vecka 51 14-20/12  368 77 22 40  
Vecka 52 21-27/12  250 57 12 42  

Vecka 53 
28/12-3/1 

2021  181 60 16 4  
Vecka 1 4-10/1  974 276 173 176  
Vecka 2 11-17/1  427 88 158 40  
Vecka 3 18-24/1       

        

Genomsnitt     649 123 79 56  
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Ekonomirapport jan 2021 (nr 1) 

  

Resultat och bokslut för år 2020 

Resultatet för året landade på 94 192 kr jämfört med budgeterade - 54 558 kr. Det 

slutgiltiga resultat blev något lägre än vad som rapporterades föregående månad. 

Detta beror i huvudsak på att fakturan för vårens aktiviteter på Friskis ”dök upp” i 

december, den var på 6 000 kr.  

På balansräkning ligger det senaste friskvårdsbidraget på 20 000 kr, samt såväl 

inbetalda deltagaravgifter som kostnaden för vinprovningsresan på Viking 

Cinderella. 

Bokslutet för 2020 är reviderat och klart. 

   

Bankmedel och övriga tillgångar 

Med det resultat som beräknats ovan, hade vi att vid årsskiftet tillgångar på 663 tsk, 

bankmedel 373 tsek och fond 290 tsek.  

 

Staafs Fond 

I och med att vi har ett reviderat bokslut så kan vi gå in med ansökan om Staafs 

Fond. Skall vara inne i mars, i och med att vi förmodligen inte har årsmöte förrän i 

april/maj kan vi inte vänta på ett av årsmötet fastställt bokslut. 

 

Budget 2021 

Budget för 2021 känns i dagsläget som att spå i kristallkula, det brådskar ju inte 

heller, men jag är i färd med att efter bästa förmåga skapa en budget, återkommer 

senare till er med ett förslag. 



SPF - Rapport från resekommittén 2021-01-25 

 

 

Intet nytt att rapportera från resekommittén. Se rapport av 2020-12-14. 

 

 

 

 

Inga-Lill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-22 



 
Britt Söderlund  Friskvårdskommittén  

 

 

Rapport  Friskvård  januari 2021 

 

Motionsaktiviteter utomhus 

 
Promenaderna   

Vi fortsätter som tidigare med våra promenader och antalet deltagare är fortfarande 8 

personer/grupp och max 2 grupper. Det kvarstår tills myndigheterna kommer med nya 

rekommendationer. Vi skickar ut information med aktuella promenader och ledare varje månad. 

Trots varierande vinterväder är deltagarantalet lika stort som tidigare både på veckopromenaderna 

och långpromenaderna. 

 

Nya aktiviteter 

 Vi hade planerat att börja med två nya aktiviteter under januari. 

Discgolf i Sandaskogen planerade vi att starta mitten av januari men tyvärr gjorde snöoväder och 

halka det omöjligt att börja då. Olycksrisken pga halka blev för stor, men så fort vädret tillåter sätter 

vi igång.  

Jympa soft/stav i Barockparken startade den 15 januari i snö och kyla -10´C och 6 tappra deltagare. 

Vi undersöker fn annan plats med mindre halkrisk och lättare tillgänglig. 

 

Övrigt 

Friskvårdskommittén hade Zoommöte den 29 december vilket fungerade bra. När inga 

inomhusaktiviter är möjliga och de flesta har tid är det ett bra tillfälle att engagera och utbilda våra 

aktiva medlemmar. 

 

 

 

 

  

 
                            

 

 

             



Rapport från medlemssekreteraren  1/1 – 22/1  2021 

Vid ingången av 2021 har vi 1174 medlemmar + 21 vänmedlemmar. 

Förändring för perioden: 2 nya medlemmar, 0 har ansökt om medlemskap.            

0 avlidna, 4 utträden och 0 överflyttad från annan förening. Detta betyder att vi 

den 22/1 har 1172 aktiva medlemmar + 20 Vänmedlemmar. 

Nya medlemmar: Sigrid Carlén och Tomas Lagerberg 

Återinträtt: -------  

Nya godkända-ej aktiverade (ej betalat avgift ännu):  

Övertagen medlem: ------- 

Överflyttad medlem: ------- 

Avlidna:  

Utträde: Kristina Juthberg, Annika Persson, Lillvor Silander och                                

Birgitta Thelin Denker 

Vänmedlem utträde: Solveig Carlberger (Sollentuna) 

Borttagen p.g.a. 3 mån.regeln: -------- 

Tack för uppvaktning: Leif Anderson och Christina Hansson 

Födelsedagar februari 2021:                                                                                                 

6/2 80 år Inga Lundström                                          

8/2              85 år Stig Lundström                                                                                    

11/2 80 år Mariana Nordin                                                                                   

12/2            80 år Leif Gabrielsson                                                                                   

14/2 80 år Barbro Carlsson                                                                            

25/2 80 år  Per Abrahamsson  

Den 13 jan deltog jag i styrelsemöte för Vänner i Väsby där vi bl.a. fick besked 

om att kommunen ska kontakta SPF, PRO och Finska PRO för presentation av 3 

förslag på lokal för Seniorernas Hus. 

Den 20 jan höll medlemskommittén ett Zoom-möte med Torstens hjälp. Endast 

för att pröva på. 



Den 22 jan hade NordVäst-gruppen ett Zoom-möte.                                                          

Här följer exempel på några punkter som berördes:                                                             

-  Årsstämma hålls 14 april via Zoom. Ombud från varje förening sökes.                 

-  Shahla arbetar med omvärldsanalys. Vi måste göra oss mer sedda i press och 

på Facebook m.fl. .                                                                                                                           

-  KPR-representanter måste får göra sin stämma hörd gentemot kommunen.                                       

-  Distriktet kommer att sammankalla KPR-representanter (några åt gången) för 

att diskutera vad man önskar att vi ska ta upp i möten i kommunen. Hur ser 

samarbetet ut nu, om det ens finns?                                                                                                                       

-  De flesta föreningarna försöker hålla sina årsmöten i maj månad. Ett par har 

beslutat att förlägga dem till hösten.                                                                                       

-  Mer kommunikation önskas mellan samverkansgrupper. T.ex. att 

ordförandena kan ses i små grupper och inte bara på ordförandekonferenser. 

Detsamma inom övriga områden: resor, program, friskvård mm.                                  

– En förening har lagt ut en enkät på sin hemsida som berör ”inte ensam”. Här 

kan man då pricka för 3 förslag på verksamheter som man önskar delta i. 

Därefter lägger man in dessa i en lista för varje önskemål. Då blir det enkelt att 

kontakta respektive person för mer information.                                                          

Min reflektion: Vår ”Intresseansökan” når bara de som kommer till de info-

träffar som hålls på Lindhem. Det brukar vara ca 5-8 personer av ett 30-tal 

inbjudna som hörsammar detta. Om vi kan skicka ut denna intresseansökan till 

nytillkomna medlemmar så når vi ju alla.                                                                                

Något att fundera på! 

                                                                                                               

Siv                          

 




