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Du är välkommen till 2022 års stämma. 

Datum och tid: onsdagen den 6 april kl 11.00-16.00. 

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4 

Vägbeskrivning: Ta tunnelbanan till Östermalmstorg, uppgång Stureplan, eller till 

Hötorget, uppgång Tunnelgatan. Med bil åker man mot Stureplan. Närmaste 

parkeringshus ligger 50 meter från Finlandshuset på David Bagares Gata. 

 

Program 

11.00 Registrering 

11.30 Lunch 

12.45 Förbundsordförande Eva Eriksson inleder stämman 

Förhandlingar  

 FIKA finns att hämta under eftermiddagen. 

16.00 Avslutning  

 

Väl mött! 

Distriktsstyrelsen 
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Dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer 

a/ Val ordförande för stämman 

b/ val av vice ordförande för stämman 

c/ val av sekreterare för stämman 

d/ val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

3. Fastställande av röstlängd 

4 Godkännande av kallelsen 

5. Fastställande av arbetsordning för stämman 

6. Fastställande av dagordning  

7. Förslag från distriktsstyrelsen 

8.  Distriktsstyrelsens verksamhets – och förvaltningsberättelse för 2021 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Anmälan av budget och verksamhetsplan för 2022 

12. Fastställande av medlemsavgift 2024 

13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

14. Fastställande av arvoden  

15. Val av distriktsordförande 

16. Val av ledamöter till distriktsstyrelse 

17. Fastställande av instruktion för lekmannarevisor 

18. Val av revisorer samt revisorsersättare 

19. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen 

20. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 

21. Stämmans avslutning 
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Arbetsordning 

 

Föredragningslista och dagordning  

 

Yttrande och förslagsrätt mm  

 

Yttrande rätt vid stämman har registrerade ombud, distriktsstyrelsens 

ledamöter, ledamot av förbundsstyrelsen, revisor, kassör samt enskild 

medlem i de fall de har skrivit motion.  

Förslagsrätt har distriktsstyrelsens ledamöter samt registrerade ombud. 

Närvarorätt har varje medlem inom Stockholmsdistriktet.  

 

 

Beslut  

 

Endast skriftliga yrkanden tas upp till beslut.  

 

Omröstning. Rösträtt har tjänstgörande ombud och distriktsstyrelsens 

ledamöter.  Rösträkning sker om röstberättigat ombud begär votering. 

Vid personval sker val genom acklamation. Vid begäran om votering vid 

personval sker sluten omröstning. 

 

Reservation anmäls skriftligen till mötespresidiet i anslutning till 

aktuellt beslut.   

 

Nya frågor. Stämman kan inte ta beslut i nya frågor. Med nya frågor 

avses frågor som inte funnits med i kallelsen. Mötespresidiet avgör vad 

som är att betrakta som ny fråga.  

 

 

 

Debattordning  

 

Begära ordet. Ordet begärs genom att till en av presidiet utsedd person 

lämna en ”jag begär ordet-blankett” alternativt räcka upp handen.  

 

Talarlista upprättas i den ordning som anmälan görs till den av 

presidiet utsedda person som tar emot ”jag begär ordet-blankett”.  

Distriktsstyrelsen har företräde vid varje ny punkt för att inleda punkten. 

 

A 

B 

mom.1  

 

 

 

 

mom.2C 

mom 1 

mom 2 

mom 3 

 

mom 4 

D 

mom 1 

mom 2 
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Tidsregler. För varje punkt medges två inlägg per talare. Inlägget 

begränsas till 2 minuter.  

 

Ordningsfråga. Om ordningsfråga begärs avbryts debatten i sakfrågan 

och ordningsfrågan tas omedelbart upp till behandling och avgörande.  

 

Replik kan erhållas av person som är direkt apostroferad. Replik och 

kontrareplik beviljas av mötesordföranden i varje enskilt fall. Max tre 

repliker á 1 minut. 

 

Streck i debatten. Begäran om streck i debatten är ordningsfråga och 

tas omedelbart upp till behandling och beslut. Begäran om streck 

behöver ej ske skriftligt. Om stämman beslutar om streck lämnar 

mötesordföranden tillfälle för deltagare som så önskar att framlägga 

yrkanden i sakfrågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mom 3 

mom 4 

 

mom 5 

mom 6 
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Stockholmsdistriktet 

 

Valberedningen för SPF Seniorernas distriktsstämma den 6 april 2022, 

har nöjet att avlämna följande förslag till styrelse m.m. för den 

kommande mandatperioden: 
 

Funktionärer på stämman: 

1. Stämmoordförande 
Monica Ulfhielm   

2. Vice stämmoordförande 
Claes Hero  

3. Sekreterare vid stämma 
4. Christina Blom Andersson 

 

Val av distriktsstyrelse 
 

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 8 medlemmar samt ordförande. 
Styrelsen föreslås att inom sig välja vice ordförande/n och presidie. 

 

Val av ordförande för distriktsstyrelsen 

för perioden 2022 till 2023 förslår valberedningen 

Ann Hedberg Balkå, Järfälla – omval 

 
Val av övriga distriktsstyrelseledamöter 

 för perioden 2022 till 2023 föreslår valberedningen 

Ewa Kardell. Tyresö - omval  

Monia Sturén, Nacka - omval  

Margareta Sutton, Haninge - omval  

Maris Sedlenieks, Katarina Sofia - omval 
(Kvarstår ytterligare ett år Lena Hedquist- Bromma, Birgitta Hagström -Gärdet-

Djurgården, Eva Öhbom Ekdahl- Saltsjöbaden, Lennart Eriksson -Boo) 

 

Följande har avsagt sig återval 

Anders Björendahl  

Ritva Elg 
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Arvoden 

Valberedningen föreslår arvoden och kostnadsersättningar enligt följande: 

Förslaget baserar sig på prisbasbelopp, så att en mindre höjning kommer att ske varje 

år, beroende på prisutveckling. Prisbasbeloppet fastställes varje år av Socialstyrelsen 

 

Prisbasbeloppet för 2022 är fastställt till 48 300kr 

Befattning  %av Pbb  Arvode 2022 

Ordförande  40  19 320kr 

V ordf  25  12 075kr 

Styrelsemedlem  20   9 660kr 

Valberedn. sammankallande 6  2 898kr 

Valberedn. ledamot 4  1 932kr 

Revisor & revisor ers 4  1 932kr 

Belastning på 2022 års budget blir 115 573kr 

Belastningen på 2021 budget var 104 200kr 

Utöver detta föreslås ersättning utgå för godkända och verifierade kostnader enligt 

tidigare beslut. 

 

Val av revisorer 
Valberedningen föreslår följande till lekmannarevisor samt revisorsersättare 

Inga-Lill Larsson  Lekmannarevisor 

Anna-Liisa Puttonen   Ersättande lekmannarevisor  

 

Valberedningen föreslår som auktoriserad revisor 
 

Jesper Eriksson  Revidit AB   Huvudrevisor  
Staffan Zander Baker Tilly Mapema AB Revisorsersättare 
Revisorer och revisorsersättare väljs på 1 år d.v.s 2022–2023 
 
 
 
 
 
 

 
Den sittande valberedningen står till förfogande om stämman så önskar och beslutar. 
Arbetstermin 1 år. 
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Den nuvarande valberedningen består av: 
Jens Vollmer sammankallande 
Anine Engstrand 
Christina Björklund 
Claes Hero 
Anne Utter 
Valberedningen för 2022–2023 föreslås bestå av sammankallande samt 4 ledamöter. 
Valberedningen utser internt sammankallande inom sig. 
 

Bakom tangenterna 

Jens Vollmer 
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Ärende 7 

 

     

Proposition (förslag) från distriktsstyrelsen till SPF Seniorerna Stockholms 

stämma 2022 

SPF Seniorerna förbundet har beslutat att man i framtiden skall ha kongress vart 

annat år. Vartannat år blir det en fysisk kongress och vartannat år en digital. 

Samtidigt har kongressen beslutat, vilket framgår av de stadgar som gäller för 2022 

och framåt, att de olika SPF-distrikten själva skall kunna bestämma om man vill ha 

sina distriktsstämmor varje år eller vartannat. 

Styrelsen för SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet finner flera fördelar med att,  

fr.o.m. 2023, ha ordinarie distriktsstämma vartannat år, d.v.s. nästa ordinarie stämma 

efter 2023 kommer att avhållas 2025. 

En del av de upplevda fördelarna skulle vara. 

• En styrelse som arbetar med ettårsperspektiv, har dels en startsträcka för att 

acklimatisera sig från stämman i april, fram till sommaren, som i sig innebär 

ett ganska långt uppehåll i verksamheten. Hösten är vanligtvis en produktiv 

period som mattas av fram mot jul/nyår. Efter nyår är det ju bara ett par 

månader kvar tills stämma på nytt skall avhållas i april. Detta innebär en 

ganska kort planeringshorisont för distriktsstyrelsen. 

• Styrelsen menar att det skulle vara mer effektivt om styrelsens medlemmar 

samt ordförande väljs för en period (2 år). Planeringshorisonten skulle bli 

betydligt bättre och arbetet kunde utföras lugnare och mer stabilt. I 

sammanhanget skall påpekas att i och med den nya situationen på 

distriktskansliet, så har styrelsemedlemmarna ökad arbetsbörda och ansvar. 

• I och med att medlemsantalet sjunker med minskade inkomster för drift av 

kansliet som följd, så skulle också en ekonomisk besparing göras, då 

distriktsstämmorna är ganska kostsamma att genomföra. 

• Vid behov skulle extra stämma kunna avhållas digitalt i mellanåret. 

• Den beskrivna modellen skulle också passa väl in med förbundets planering, 

d.v.s. förbundet planerar nästa fysiska kongress 2023 och därefter ytterligare 

en fysisk kongress 2025 och distriktsstämma skulle då infalla 2025. Detta 

medverkar till att eventuella motioner kan tas på distriktsstämma 2025 för att 

sedan, om stämman beslutar så, föras fram till kongressen. 

•  Planeringscykeln kommer sedan att vara att distriktsstämmorna alltid 

avhålles samma år som kongressen. 
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Distriktsstyrelsen för SPF Seniorerna i Stockholm föreslår att: 

• Distriktsstämman 2022 beslutar att framtida ordinarie distriktsstämmor skall 

avhållas vart annat år med den första 2025. Stämman 2023 hålls enligt 

nuvarande plan. 

• Styrelseordförandes mandatperiod, fr.o.m. ordinarie stämma 2023, blir 2 år 

istället för nuvarande 1 år.  

• Styrelsemedlemmars mandatperiod fr.o.m. stämman 2023 skall vara 2 år.  

• Revisorer och revisorsersättare fr.o.m. stämman 2023 väljs för en tvåårsperiod. 

• Valberedningen fr.o.m. stämman 2023 väljs för en tvåårsperiod. 
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     Ärende 11 
 
 Beslutad av DS 8 december 2021 
 

Stockholmsdistriktets verksamhetsplan för 2022 
 
Mål och strategier åren 2021–2023  
SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Förbundet har 
en kvarts miljon individuella medlemmar i närmare 800 lokala föreningar, fördelade på 26 
regionala distrikt. SPF Seniorernas två huvudsakliga syften är att ta tillvara äldres sociala och 
ekonomiska intressen, samt att bedriva lokalt, regionalt och nationellt påverkansarbete.  
 
SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt har 61 föreningar och 42 265 medlemmar. Distriktet är 
länken mellan förening och förbund. 
 
  

SPF Seniorernas ändamål enligt gällande stadgar: 
  
 Distrikt 
  
Distrikt har till uppgift att främja SPF Seniorernas ändamål genom att  
• ge service till och stödja föreningarna inom sitt område genom att anordna utbildningar, 
studiedagar, informationskonferenser, kulturdagar, tävlingar och andra sammankomster för 
föreningarna  
• ge information om SPF Seniorerna till medlemsföreningar, allmänhet och media  
• särskilt följa och påverka de regionala organ som bedriver sjukvård, trafik- och övriga 
infrastrukturfrågor samt kulturell verksamhet. 
• verka för samordning av den verksamhet som bedrivs av pensionärsråden inom regioner 
och kommuner  
• aktivt verka för att rekrytera personer som enligt 1 kap. 3 § kan bli medlem 
• verka för nybildning av föreningar 
   
Distriktets långsiktiga mål 
Vi ska växa, föreningar, distrikt och förbund ansvarar för att arbeta för medlemstillväxt. 
Genom att vara många får vi större möjlighet att ha betydelse för seniorer, erbjuda 
engagerande verksamhet och att bli lyssnade till. Vi syns och hörs. Med ett växande antal 
medlemmar skapas ökade möjligheter till politisk påverkan i hela samhället och på alla 
politiska beslutsnivåer: kommunalt, regionalt och nationellt. 
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Prioriteringar 2022 
 
Medlemmars glädje och gemenskap är grunden i SPF Seniorernas verksamhet.  Samhället 
behöver seniorers erfarenhet och kompetens. Vi ser till att seniorer behandlas med den 
respekt som varje människa har rätt till, så att det blir ett slut på fördomar, dåliga attityder 
och diskriminering – den utbredda ålderismen ska bekämpas. 

 
 

 
En av de viktiga frågorna är medlemsutvecklingen, genom att i första hand fokusera på att 
vidta åtgärder för att bibehålla de yngre medlemmar som efter en kort tid lämnar sina 
föreningar. Detta är i första hand en föreningsfråga, men distriktet kan bidra till att stimulera 
till erfarenhetsutbyten och visa på goda exempel.  
En annan fråga som behöver lyftas fram tydligare är det digitala utanförskapet. Mellan 10 
och 20 procent av seniorerna, d.v.s. ålders-gruppen 65 år och äldre, står idag helt utanför 
det digitala samhället.  
För de som inte alls använder internet eller upplever svårigheter i användningen finns risk 
att hamna i ett utanförskap och att vardagen därmed försvåras. 
 
Ytterligare en prioriterad fråga är att lyfta fram är pensionärsrådens betydelse såväl i 
kommunerna som i regionen. Påverkansarbetet är ett fokusområde. De kommunala 
pensionärsråden är på flera håll i landet hotade, viss oro finns även i Stockholms län, här 
behövs ett intensivt politiskt påverkansarbete genom att lyfta fram den resurs som seniorerna 
är och vill vara i kommunernas utvecklingsarbete. Region Stockholm har beslutat om en ny 
samverkansmodell med seniororganisationerna, detta för att uppnå en bättre samverkan med 
regionens förvaltningar. Distriktet ansvarar för att nominera till regionens olika råd. 
  
En engagerande organisation 
  
Mål: 
Att stödja föreningarna med att rekrytera nya medlemmar. Att behålla medlemmar och 
minska avhopp.  
 
Aktiviteter: 
Att anordna rekryteringskonferens för föreningar, inspirera föreningar till ett varierat och 
spännande program genom programdagen.  
Att erbjuda medlemmar ett antal attraktiva medlemsresor. 
 
Vi är seniorers röst  
 
Vi ger röst åt alla seniorer, även de som inte själva har förmåga att höras och är en röst som 
omvärlden lyssnar på. Det sker genom ett konstruktivt och framåtblickande förhållningssätt. 
 
Mål: 
Det är distriktets ansvar att alla våra medlemmar som företräder oss i olika sammanhang är 
väl förtrogna med de program förbundet tagit fram, vård-och omsorg, bostadspolitiskt och 
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konsument politiskt program. 
Vi arbetar för att öka vår delaktighet och påverkansmöjligheter i de kommunala 
pensionärsråden (KPR), stadsdelspensionärsråden (SPR) samt samverkansråden i regionens 
olika förvaltningar. Vi ansvarar för att våra medlemmar som deltar i dessa råd kommer 
samman för utveckling och erfarenhetsutbyte. 
  
 
Aktiviteter 
Att anordna seminarier, inspirationsföreläsningar och erfarenhetsutbyte för ledamöter i 
KPR/SPR samt ledamöter i regionens samverkansråd vår och höst. Detta sker både via det 
digitala nätet samt vid fysiska sammankomster. Vi deltar i debatter och svarar på remisser. 
 
    
En nytänkande organisation  

  
Vi ska vara nytänkande och inkluderande med plats för medvetna, nyfikna och engagerade 
medlemmar. Vi utvecklar verksamheten så att även yngre seniorer ser värdet av att vara 
med, likaväl som vi värnar om de som redan är våra medlemmar.   

 
Mål: 

Att höja kompetensen för att arbeta i en styrelse genom riktade insatser och utbildningar för 

olika funktionärer.  

Att ta tillvara kompetens och erfarenhet hos föreningarnas funktionärer och medlemmar. 

Att förstärka och utveckla dialogen mellan samverkansgrupperna och distriktsstyrelsen. 

Aktiviteter: 

➢ Inspirationsföreläsningar 

➢ Informationskonferenser 

➢ Ordförandekonferenser 

➢ Utbildningar samt erfarenhetsutbyte för olika funktionärer 

➢ Utveckla samarbetet med samverkansgrupperna och distriktet med möten och 

erfarenhetsutbyte  

 

Inflytelserik organisation  

Att synas och höras är en förutsättning för att vi ska kunna vara en inflytelserik organisation. 
Vår uppgift är att informera föreningar, allmänheten och media om SPF Seniorerna.  
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Mål 
Genom samordnad kommunikation ska vi arbeta för att vi ska framstå som Sveriges mest 
engagerade seniororganisation. Kommunikationen med våra målgrupper sker på olika sätt 
genom olika kanaler, såsom via fysiska möten, digitala möten, webbinarier, mejl, hemsida, 
sms, intranät och sociala media. 
 
 

Aktiviteter 
Information skickas digitalt till funktionärer och medlemmar. Sms funktionen för information 
införs första kvartalet 2022 
 
Intranätet utvecklas för att ge information avsedda för distriktsstyrelsen och funktionärerna i 
distriktets föreningar. 
 
Det digitala nyhetsbrevet (DDB), skickas 3 gånger per år (tidig vår, höst, vinter), vissa brev 
har ett temanummer.  
 
Vår Facebooksida ska utvecklas och vi ska annonsera. 
 
Innehållet på hemsidan ska redigeras och göras mer tillgängligt med relevant information. 
 
Distriktet planerar att medverka vid distriktstäckande aktiviteter som Seniordagen i 
Kungsträdgården under våren och Seniormässan i Älvsjö på hösten. 
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SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 

Budget 2022 

Intäkter 

Budget 2022 Budget 2021 

Årsavgifter 2 100 000 2 181 000 

Bidrag Stockholms kommun 870 000 870 000 

Bidrag Region Stockholm 595 000 595 000 

Övriga rörelseintäkter 40 000 190 000 

 
Summa intäkter 

Föreningens kostnader 

3 605 000 3 836 000 

Lämnade bidrag Stockholmsföreningar -739 500 -590 000 

Projektkostnader -400 000 -400 000 

Övriga externa kostnader -1 378 000 -873 000 

Personalkostnader -1 098 500 -1 835 000 

Avskrivningar 0 0 

 
Summa föreningens kostnader -3 616 000 -3 698 000 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 

-11 000 138 000 

Ränteintäkter 11 000 12 000 

Årets resultat 0 150 000 
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Ärende 12 

Distriktsstyrelsen föreslår 50 kr medlemsavgift för 2024.(oförändrad) 
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     Ärende 17 

 

Instruktion för förtroendevalda revisorer  
 
Inledning  
 Stämman utser revisorer, varav en är auktoriserad samt en ersättande auktoriserad revisor. Vidare 
utses även en ordinarie förtroendevald revisor samt en ersättare för denne. 
Auktoriserad revisor fullgör sitt uppdrag i enlighet med sitt uppdrag och god revisionssed och 
omfattas inte av denna arbetsordning. Förtroendevald revisor benämns ibland som 
lekmannarevisor inom revisionsbranschen.  
 
Uppdraget  
Förtroendevalda revisorer har till uppdrag att följa god revisionssed enligt Revisionslagen.  
De förtroendevalda revisorernas huvuduppgift är att vara medlemmarnas ombud och opartiskt 
granska i huvudsak distriktets verksamhet, protokoll och övriga handlingar utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. Förtroendevalda revisorer har samma tystnadsplikt i distriktets ärenden 
som en ledamot i distriktsstyrelsen.  
I de förtroendevalda revisorernas löpande arbete ingår till exempel att följa distriktsstyrelsens 
arbete genom styrelseprotokoll med bilagor, granska att fattade beslut genomförs och att besluten 
inte står i strid med SPF Seniorernas stadgar eller ligger utanför styrelsens mandat. De 
förtroendevalda revisorerna ska granska verksamhetsplaner, samt ha möjlighet att göra 
avstämningar med ledamöter och anställda.  
En uppgift för de förtroendevalda revisorerna är att informera sig om att distriktsstyrelsen 
genomför de beslut som stämman har fattat, samt att till stämman avge en egen 
revisionsberättelse om detta inte samordnas med auktoriserad revisor.  
I samråd med distriktsordförande kan revisorerna delta som observatör vid ett eller flera 
styrelsesammanträden, för att bilda sig en uppfattning kring hur styrelsen och dess arbete 
fungerar.  
 
Övrigt  
Ingen medlem får utses till förtroendevald revisor om det innebär att medlemmen ska granska sig 
själv och sitt arbete. Medlemmen får inte vara försatt i konkurs, vara anhörig med någon i 
distriktsstyrelsen eller på annat sätt jävig.  
Stämman fastställer arbetsordningen för revisorer. 

 


