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Styrelsens uppdrag, arbetsordning och ansvarsfördelning, 
verksamhetsåret 2021/ 2022, ver.2. Ändringar mot ver. 1 i rött. 
 
Styrelsens uppdrag är att förvalta, utveckla och följa upp den verksamhet som SPF 

Seniorerna Oxelösund bedriver. Allt i syfte att berika medlemmarnas liv genom att erbjuda 

intressanta och av medlemmarna uppskattade aktiviteter. Föreningens målsättning är att få 

högre närvaro i de aktiviteter som kan ta emot fler, locka våra passiva medlemmar att delta i 

en eller flera aktiviteter samt sist men inte minst att rekrytera nya medlemmar.    

För måluppfyllelse krävs ett brett och för målgruppen attraktivt utbud av aktiviteter. Vidare 

bör SPF Seniorerna Oxelösund eftersträva att vara synliga i lokalsamhället och massmedia 

samt försöka få befintliga medlemmar att verka som ambassadörer i sina nätverk. Vårt årliga 

programblad samt höstutskick är primära organ för information till befintliga och presumtiva 

medlemmar. En ständigt aktuell och trevlig hemsida samt anslagstavlan utanför SPF-lokalen 

är viktiga verktyg för att hålla medlemmarna informerade under verksamhetsåret.  

 

Verksamhetsplan för kommande år. För att utveckla verksamheten och locka fler 

medlemmar att delta i föreningens aktiviteter bör styrelsen lägga stor vikt vid utarbetande av 

en verksamhetsplan för kommande år. Planarbetet startar vid augustimötet och planeras 

avslutas vid oktobermötet. Inför augustimötet bör alla i styrelsen i skriftlig form lämna 

synpunkter på hur verksamheten kan utvecklas samt ge en kort lägesrapport från sina 

bevakningsområden. Det kan vara allt ifrån nya verksamheter, breddning eller omformning 

av befintliga aktiviteter eller avveckling av sådant som inte lockar våra medlemmar. Ta 

gärna in synpunkter från era vänner inför detta arbete. Styrelsen uppgift blir sedan att välja 

och prioritera mellan förhoppningsvis många goda förslag. Här måste vi dock noga beakta 

vad föreningen klarar av och hur vi kan rekrytera ansvariga. Ett sätt att uppmärksamma de 

som arbetar ideellt för föreningen bör övervägas.   

 

Styrelsens arbete och arbetsfördelning ska utgå från uppdraget och vad det kräver. 

Styrelsearbetet ska vara trivsamt och berikande. Alla i styrelsen ska förutom att allmänt delta 

i styrelsens arbete ha definierade arbetsuppgifter. För beredning av viktiga frågor bör 

projektgrupper bildas, i vilka även personer utanför styrelsen kan delta. SPF:s verksamhet 

bedrivs i ett flertal kommittéer och sektioner. Programkommittén kallas till alla 

styrelsemöten och Festkommittén, KPR- representanter och studieansvarig kallas efter 

behov. För studiecirklar, sektioner mm finns en bevakningsansvarig inom styrelsen. Hen 

ska på lämpligt sätt inför arbetet med nästa års verksamhetsplan bilda sig en uppfattning om 

hur den aktuella verksamheten fungerar och kan även föreslå att den tas upp för diskussion i 

styrelsen. Hen ska också under 4:e kvartalet fråga resp. kontaktperson / ansvarig om denne 

kvarstår i befattningen nästa år. Om svaret är nej ansvarar hen för att en ersättare utses och 

namnges i kommande Års program. Valberedningen nominerar styrelse, revisorer, program- 

och festkommittéer samt valberedning. Om Valberedningen inte lyckas med någon 

nominering övertar styrelsen ansvaret efter Årsmötet.  Ordföranden kallar till styrelsemöten.  

Inom styrelsen gäller följande bas för arbetsfördelningen: 

 

Dan Johansson, ordförande, representerar föreningen, leder styrelse- och föreningsmöten, 

ser till att fattade beslut blir genomförda, tecknar föreningens firma och är sammanhållande 

för utarbetande av verksamhetsplan och årsberättelse. Skriver värvningsbrev till pensionärer 

enligt beslut i styrelsen. Bevakningsansvarig för Boule, Bowling, Akvarell och Golf. 

 

Göran Johansson. Göran ersätter vid behov kassören i bokföringen och tvättar lokalens 

handdukar. Kopierar ca en gång per månad ”Dokument i datorn” till den externa hårddisk 

som finns i plastlådan vid datorn. Göran är ansvarig för PRO´s hemsida och eftersom 

plattformen är lika med vår kan han kanske senare ge tips om hur vår hemsida ska skötas 

Göran är bevakningsansvarig för Bangolf, KPR och väntjänsten. 
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Bengt Nilsson, kassör, ansvarar för ekonomiska transaktioner, budgetarbetet, bokföring, 

ekonomiska rapporter och kontakter med kommunen (Kultur och Fritid) och SSAB vad 

avser ekonomiska bidrag samt kontakter med bank. Utfärdar föreningens fakturor. Ansvarar 

för kontakter med Vuxenskolan betr. ekonomisk ersättning. Laddar varje månad 

expeditionens mobiltelefon.  Ersätter vid behov Gerd i e-posthanteringen. 

Bevakningsansvarig för Gymnastik. 

. 

Arne Stockman, sekreterare, ansvarar förutom protokollskrivande för utskrift av 

årsmöteshandlingar och arkivering. Ansvarar dessutom för mötesannonsering och referat 

under 100 ord i SN samt samordnar föreningens övriga annonsering.  Arne ansvarar även för 

produktion av informationsblad / affischer mm samt har ansvar för hemsidan.   

 

Gerd Löfgren är föreningens kontaktperson i försäkringsfrågor och ansvarig för 

medlemsregistret och produktion av års- och höstprogram. Ansvarar även för loggboken för 

GDPR- rutiner samt för föreningens e-posthantering och mejlutskick till medlemmar. 

Bevakningsansvarig för och Bridge och Canasta. 

 

Sören Berglund   ansvarar jämte Kristina för kontakten med föreningens ”brevduvor” och 

är bevakningsansvarig för studiecirklar. Ansvarar vidare för kontakter med Kustbostäder 

betr. vår lokal. Sören ansvarar t.v. för föreningens inköp. 

Kurt Tengroth behåller ansvaret för föreningens nycklar och är genom sin roll i 

Tankesmedjan och dess bostadsgrupp fortsatt ansvarig för diskussioner med Kustbostäder 

betr. en eventuell temporär lokal under ombyggnaden av Prismahuset samt planeringen av 

ett Pensionärernas Hus. Kurt kallas till styrelsen för information och samråd om dessa 

viktiga frågor innan några beslut fattas.  

 

Kristina Linde Jensen ansvarar för kontakterna med Vuxenskolan och bistår Sören i 

kontakterna med ”Brevduvorna”. Ansvarar för att ordningen i köksregionen upprätthålls. 

Bevakningsansvarig för Vandring, Lotterier, Litteratur och Bio Prisman, som hon även 

ansvarar för. Ansvarar i samråd med Lars-Christer för utflykter i Sörmland 

 

Lars-Christer Lundgren ansvarar för kontakterna med Resekompaniet och SPF Nyköping 

betr. resor. Samråder med Kristina om Utflykter i Sörmland. 

Bevakningsansvarig för Dans och Sång. 

 

Vakans efter Siv. 

 

Vakanta befattningar 

- Valberedning 

- En 3:e i festkommittén?  

- Ersättare KPR. 

 

 

Oxelösund den 24 februari, 2021 

Dan Johansson 

 

  
 
 
  


