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Information om SPF Seniorerna Samorganisation i Helsingborg  
 
Nedanstående ekonomiska redovisning är framtagen av vid tidpunkten 
sittande styrelse per den 31 dec 2019. 
 
Tillägg och kommentarer finns nedan under rubriken  
Tillägg till den ekonomiska sammanställningen per den 31 dec 2019 

 
RESULTATRÄKNING        
Per 2019-12-31  

 2018 2019 
 
Program 11 648 12 172 
Styrelse, ordförandemöte - 10 284 - 3 795  
Administration - 6 698 - 7 724 
Hx - 5 200 0 
Aktiviteter ensamhetsprojekt - 56 461 - 169 942 
Bidrag Helsingborgs kommun    56 461 169 942 
 
Resultat - 10 534 653 
     
 

BALANSRÄKNING 
 2018-12-31 2019-12-31 
Tillgångar 
Kassa  0  7 805 
Bank 257 480 93 393 
Kundfordringar 7 700 30 550 
Övriga fordringar      7 945 0 
 
Summa tillgångar 273 105 131 748 
 
 
Skulder och eget kapital 
Skulder 
Helsingborgs kommun  
Ensamhetsprojektet 248 539 78 597 
Övriga skulder       3 220    31 152 
 
Summa skulder 251 759 109 749 
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Eget kapital 
Ingående eget kapital 31 880 21 346 
Periodens resultat       - 10 534 653  
 
Summa eget kapital 21 346 21 999 
  
  
Summa skulder  
och eget kapital 273 105 131 748 
 

Tillägg till den ekonomiska sammanställningen per den 31 dec 
2019. 
 
Ovanstående redovisning speglar inte helt den bokföring som gjorts. 
Följande specificering har utarbetats av interimsstyrelsen 2020 

 
Under verksamhetsåret 2019 har vad som går att utläsa ett antal styrelsemöten 
genomförts samt aktiviteter som avsetts att vara för Ofrivillig Ensamhet. 

 
Intäkterna för verksamhetsåret blev 51 500 kr vilka utgjordes av annonsintäkter. 

 
Totalt har drygt 170 000 kr spenderats på bl.a. följande. 

 
 Annonsering/ Program            29 000 kr 
 Ofrivilligt ensamma                75 000 kr 
 Admin / Övriga kostnader       10 000 kr 
 Lönekostnad personal              10 000 kr 
 Arvoden Styrelseledamöter     46 000 kr 

Utöver ovanstående går inte allt att utläsa eftersom bokföringen varit bristfällig. 
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Information om vad som tilldragit sig under tiden  
2020-01-01 till 2020-05-14 
 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande Josefin Forsberg 
V ordförande Anders Hansson 
Sekreterare Lisbeth Ek 
Kassör Gert Walméus 
Ledamot Jan Bertil Hansson 
Ledamot Stig Friberg 
Valberedning   Rune Spjuth 
Revisorer    Gun Håkansson, Tommy Larsson 
 
Denna information har skrivits av interimsstyrelsen med utgångspunkt från 
återvunna styrelseprotokoll. 
 
Verksamhet 
Styrelsen hade 4 protokollförda möten 2020-02-18, 2020-04-15, 2020-05-04 och 
2020-05-14. Årsmötet planerades till 19 mars men flyttades till 14 maj. 
 
I januari genomfördes ett lyckat möte med generalsekreteraren för SPF 
Seniorerna Peter Sikström, varvid företrädarna för föreningarna deltog. 
 
Styrelsen fattade beslut om överföring av hantering av SAM:s programblad från 
Lars Norling till MediaPool, Johan Jönsson genom Jan Bertil Hanssons försorg. 
Mediapool ska svara för annonsackvisition, tryckning och distribution av 
programbladet. MediaPool får annonsintäkterna och tar övriga kostnader för 
programbladet. Sven Lindström är kontaktperson för SAM. 
 
Medlemmarna i projektet ”ofrivillig ensamhet” har diskuterat och har önskemål 
att bilda en förening. Styrelsen beslutade att tills vidare låta frågan vila. 
Som svar på begäran från Helsingborgs stad har en skrivelse sänts till 
Helsingborgs stad med uppgift om hur pengarna använts år 2019 och även vad 
man har för avsikt att använda äskade medel till för åren 2020-2022. Kommunen 
informerades om att 78 000 kr återstår av äskade medel och kommunen 
meddelade att dessa pengar förfogar SAM över och kommunen förväntar sig en 
rapport om hur pengarna använts. Äskande om medel för fortsatt verksamhet 
inom projektet ”Ofrivillig ensamhet” för åren 2020-2022 har inlämnats till 
kommunen. Den 10 maj återkallades äskandet av SAM:s styrelse. 
 
SAM ingår i kommunens råd för lokala överenskommelser mellan föreningar 
och kommunen med Anders Hansson som kontaktperson. 



 

Information om ekonomin i SAM Helsingborg  Sida 4 av 6 
2020-09-11 

 
Styrelsen beslutade om att kostnadsersättning ska utbetalas enligt 
projektbeskrivningen för ”Ofrivillig ensamhet”. Kassören ser till att samtliga 
sociala avgifter betalas. 
 
Styrelsen avgick den 14 maj och överlämnade stafettpinnen till Mats Nilsson 
och Ingvar Löfdahl. 
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Information om vad som tilldragit sig under tiden  
2020-05-15 till 2020-09-24 
 
Interimsstyrelsens sammansättning 
Ordförande   Mats Nilsson 
Sekreterare  Ingvar Löfdahl 
Kassör  Manne Lundquist 
Ledamot  Ingrid Gustavsson 
Ledamot  Leif Persson 
 
Den förra styrelsen avgick den 14 maj och överlämnade stafettpinnen till Mats 
Nilsson och Ingvar Löfdahl, som antog utmaningen och kallade till extra 
årsmöte den 25 maj, varvid interimsstyrelsen tillsattes. Revisorer och 
valberedning tillsattes ej. Interimsstyrelsen fick i uppgift att förbereda årsmöte 
och komma med förslag till verksamhet i SAM.  
 
Interimsstyrelsen har haft konstituerande sammanträde och 4 sammanträden, 
samtliga protokollförda. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är sammanfattad i ovanstående räkenskapssammandrag. 
 
Den avgående kassören överlämnade den 30 maj redovisningsmaterial i 2 
pärmar till interimsstyrelsens kassör. Denne har med utgångspunkt från erhållna 
verifikationslistor analyserat transaktioner bokförda under 2018, 2019 och 2020. 
Transaktionerna har därefter matchats mot kontoutdrag från Swedbank samt de 
allegat som delgivits kassören i interimsstyrelsen. het och den traditionella 
SAM-verksamheten. Kontoutdraget från banken matchades mot allegat. 
Vidare ha kontoplan reviderats i syfte att särskilja den traditionella SAM 
verksamheten mot verksamheten för ofrivilligt ensamma. 
 
Deklaration har inlämnats avseende år 2019. 
 
Krav rörande återbetalning av arvoden ej beslutade av SAM:s årsmöte har 
skickats till 4 f d styrelsemedlemmar i SAM. En påminnelse har skickats. Inga 
pengar har återbetalats. 
 
Verksamhet 
SAM:s digitala dokumentation från de senaste två åren har återskapats. 
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Höstprogrammet har tagits fram genom Sven Lindströms försorg och har tryckts 
samt distribuerats av Johan Jönsson på MediaPool till varje förening i början av 
juli utan kostnad. 
 
Dator, Huawei-telefon och annan SAM och Seniorcentrum tillhörig utrustning 
återlämnades till SAM i början av juni. 
 
Ett förslag till stadgar för SAM har tagits fram. 
 
Ett förslag till projektbeskrivning rörande Tillsammans Mot Ensamhet har tagits 
fram. 
 
Inbjudan till årsmöte skickades ut den 30 juli. 
 
SAM erbjuder föreningarna att gå ut med kurser i mobiltelefoni inom ramen för 
projektet Tillsammans Mot Ensamhet. 
 
Samverkan med andra organisationer 
Distriktsordföranden Knut Sigander och Morten Kehler har löpande informerats 
om händelseutvecklingen i SAM. Den 24 augusti hade Mats och Ingvar ett 
digitalt möte med Knut och Morten. 
 
Helsingborgs kommun dvs kommunalrådet Lars Thunberg har löpande 
informerats om händelseutvecklingen i SAM. Den 19 augusti hade Mats och 
Ingvar ett digitalt möte med Lars angående Seniorcentrum och den planerade 
verksamheten rörande projektet Tillsammans Mot Ensamhet. 
 
Interimsstyrelsen har samverkat med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Interimsstyrelsen 10 september 2020 
 
Mats Nilsson Manne Lundquist  Ingvar Löfdahl 
Ordförande  Kassör   Sekreterare 
 
 
Ingrid Gustavsson    Leif Persson 
Ledamot     Ledamot 


