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Värmdö 
 

Verksamhetsberättelse för år 2020  
 

Medlemsutveckling 
 
Medlemsrekryteringen fungerar tillfredsställande, men sedan 33 medlemmar som 
inte betalat avgiften strukits, kvarstår 993 medlemmar per 8 december.  
 
Styrelsens arbete 
 
Årsmötet hölls den 19 februari och det konstituerande styrelsemötet hölls i direkt 
anslutning till detta. Under året har styrelsen haft 13 protokollförda styrelsemöten. Sex av 
dessa hölls digitalt via Zoom. 
Den 8 december hölls årets sista styrelsemöte. En styrelseledamot har lämnat styrelsen 
under året av personliga skäl. 
 
Utbildning 
 
Utbildningarna arrangerade av distrikt och förbund har ställts p g a Corona-pandemin. 
Detta har gällt under tiden mars-augusti. Viss utbildning har sedan skett digitalt. 
 
Ekonomi 
 
Allmänt 
Den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 2020 finns tryckt på sidan X. Fr om år 
2021 debiterar distriktet ytterligare 10 kronor och medlemsavgiften blir då 280 kronor per 
år. Föreningen får behålla 70 kronor per medlem. Systemet med central uppbörd har, trots 
vissa brister, fungerat och har besparat oss mycket administrativt arbete. Kommunens 
bidrag till pensionärsföreningarna, är för 2020 ett generellt bidrag om 1 500 kronor samt 
30 kr/medlem utöver 100 medlemmar. 
Föreningen får också bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan baserat på deltagande i 
cirklar and andra aktiviteter. 
 
Verksamhetsberättelse för ekonomi 2020 
 
År 2020 kunde den verksamhet som planerats och budgeterats inte genomföras, vilket 
naturligtvis påverkar det ekonomiska utfallet. 
 

• INTÄKTER 
Våra intäkter består av olika delar, en del påverkas inte av pandemin t ex 
”Medlemsavgifter” (70 kr/medlem av den årliga medlemsavgiften 270 kr) eller 
”Bidrag kommunen” som också baseras på antalet medlemmar. Andra intäkter har 
påverkats starkt som Resor, Tisdagsträffar, Cirkelavgifter där en väldigt bantad 
verksamhet också ger mindre intäkter (och lägre kostnader).  
Förbundsmästerskapen i golf blev också inställd. 
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• KOSTNADER OCH RESULTAT. 
Här märks den neddragna verksamheten mest. Mycket lägre kostnader än 
budgeterat på de flesta poster. Dock har lokalkostnad per tillfälle ökat, eftersom vi 
inte längre kan nyttja Gustavsgården utan sökt oss till andra lokaler – 
Gustavsbergsteatern, Ungkulturhuset (tidigare Gurraberg), Centrumhuset m fl. 
Kostnaden är dock totalt lägre än budgeterat på grund av nedbantad verksamhet. 
RESULTATET har därmed blivit mycket bättre än förväntat. 
 

Resor 
 
Inga resor har kunnat anordnas under 2020 till följd av Coronapandemin. 
 
Externt deltagande 
 
Kommunens pensionärsråd 
SPF Seniorerna Värmdö arbetar för att en bra äldrepolitik ska föras i kommunen. 
Inflytande, valfrihet och livskvalitet är tre viktiga ledord. Ordföranden och vice 
ordföranden har representerat vår förening i kommunens pensionärsråd.  
Rådet är knutet till nämnden för Vård och omsorg. I arbetet samverkar vi med 
andra pensionärsföreningar i kommunen liksom med Anhörigföreningen. 
 
Hemtjänstupphandling 
Kommunen har under året beslutat göra ny upphandling av hemtjänst. Upphandlingen 
ska ske enligt Lagen om Upphandling LOU. Detta kommer att innebära att frihet 
att välja utförare fråntas individen. I varje delområde inom kommunen ska bara en utförare 
finnas. Seniororganisationerna har gemensamt protesterat mot detta upplägg - dock hittills 
utan framgång. 
 
Administrativt krångel har gällt – sammanträden har ställts in och minnesanteckningar 
har inte färdigställts inom rimlig tid. 
SPF har begärt att Pensionärsrådet kallas samman för att få information om läget 
med covid-19-smittan vid äldreboende. Detta möte hölls den 27 augusti digitalt. 
 
Utökning av verksamheten vid Diamanten 
Kommunen kommer att satsa på en utökning av verksamheten vid dagcentret Diamanten. 
SPF seniorerna har dock tidigt påpekat behovet av en mötesplats centralt i Gustavsberg. 
 
SPF Seniorerna Värmdö har i december gemensamt med de andra seniorsorganisationerna 
och Anhörigföreningen propagerat för att ett seniorcenter upprättas centralt i Gustavsberg 
och då gärna i något av husen i Gustavsgården. Den anläggningen kommer på sikt inte 
användas som äldreboende och skulle passa för seniororganisationernas verksamhet. 
 
Seniordag  
Föreningen har deltagit i planering av Seniordag för Värmdö kommun. Denna har av 
förståeliga skäl ännu inte ägt rum. Arbetet samordnas via Diamanten. 
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Övrigt externt deltagande 
 
Representanter för styrelsen deltar regelmässigt i konferenser och seminarier som SPF 
Seniorernas Stockholmsdistrikt och förbundet arrangerar. Ett flertal andra organisationer, 
t ex forskningsnätverket Nestor, arbetar aktivt för äldrefrågor och erbjuder också ett stort 
antal seminarier och konferenser med goda föreläsare. Representanter för styrelsen deltar 
regelbundet i dessa sammankomster.  
 
Representanter för styrelsen har också deltagit i samverkans- och informationsmöten på 
Landstinget. En av representanterna i SLSO – regionens pensionärsråd - är vår medlem 
Svante Thorén. Vi har vidare deltagit i möten med Södertörnsgruppen tillsammans med ett 
20-tal andra SPF föreningar i länet. Kontakterna med Stockholmsdistriktet har också 
utökats väsentligt under senare år. Samarbetet med Nacka-föreningarna (Nacka, Boo, Älta, 
Saltsjöbaden) har fortsatt.  Samarbetet syftar bland annat till att dryfta och driva 
gemensamma frågor samt att samverka i marknadsföring av SPF Seniorerna i vårt 
gemensamma rekryteringsområde 
 
Medlemsträffar 
 
Sex tisdagsmöten kunde genomföras före 10 mars. Tio möten ställdes in. 
Under hösten 2020 anordnades möten var fjortonde dag. Fyra möten 
hanns med innan skarpare regler för sammankomster infördes på grund av 
Coronapandemin. Höstens möten hölls i Gustavsbergsteatern med en gräns 
på 50 sittande i publiken. Mellan 20 och 30 medlemmar deltog. 
Under sommaren arrangerades ett par digitala möten. Tyvärr var intresset 
inte så stort. 
 
Träff för nya medlemmar 
 
Två träffar för nya medlemmar har arrangerats. Den första ägde rum den 20 februari i 
Gustavsgården. Det andra mötet fick av förklarliga skäl ske helt digitalt. 
Tyvärr lockade detta möte inte många av de nya medlemmarna.  
Kontakt per telefon har tagits med dem som inte deltog. 
Ett antal utskick till nya medlemmar via epost och vanlig post har gjorts.  
 
 
Mötesplatser 
 
Förutom våra tisdagsmöten har mellan 5 och 30 personer mötts vid Våffelmakeriet i 
Gustavsberg varje torsdag. Se även nedan under Friskvård och motion. 
Mötena i Bridge 77 och Bistro upphörde från och med 10 mars. 
 
Cirklar/kurser 
 
Totalt 17 grupper har varit i gång under året. Cirklarna genomförs i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan, där föreningen har avtal om ekonomisk ersättning för 
genomförda cirklar och även för våra kulturevenemang inklusive kulturvandringar. 
Cirklarna arrangeras i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Hösten 2020 
omförhandlades avtalet och samarbetet förlängdes. 
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Friskvård och motion  
 
De flesta av de reguljära kulturvandringarna på olika platser har ställts in under Corona-
pandemin. 
Under hösten 2020 har föreningen dock arrangerat vandringar i  
Gustavsberg varje fredag kl. 10. Antalet deltagare har varierat mellan 2 och 15. Ingen 
föranmälan har krävts. 
 
Dragning på motionslotteriet för våren 2020 ägde rum på styrelsemötet 22/9 2020. 
Försening på grund av Corona-epidemin. 24 motionskort hade lämnats in, varav 20 hade 
80 p eller mer, och därmed fick 2 lotter. Det blev då 44 lotter, ca hälften av vad det brukar 
vara. 8 vinster i form av presentkort delades ut. Motionskort för hösten 2020 har sänts ut 
via email och lagts ut på hemsidan. 
 
Golf 
 
Det blev en annorlunda säsong 2020. Till en början ställdes samtliga planerade tävlingar in 
där SPF-Värmdö skulle medverkat, även Förbundsmästerskapet 2020 som var planerat att 
genomföras i slutet av augusti. 

I slutat av säsongen lättade man på restriktionerna och genomförde tre Corona-säkrade 
tävlingar. Corona-säkringen innebar bland annat att man inte hade några samlingar efter 
avslutad tävling! 

Tre tävlingar genomfördes under oktober på tre olika banor: Nacka, Ingarö och Fågelbro. 
Antal deltagare drygt 40 per tävling. 

Boule, bridge, line dance 
 
Ett tjugotal personer har spelat boule 2 gånger per vecka. Cirka 17 personer har deltagit i 
line dance en gång per vecka under hösten. Dansen har anordnats i Värmdö bygdegård. 
Sedan Gustavsgården stängdes i mars 2020 har inget bridgespel genomförts.  
En del bridgespel har dock skett på nätet. 
 
Inställda aktiviteter 
 
Från och med den 5 november valde styrelsen avsluta alla inomhusaktiviteter till följd av 
den ökade smittspridningen i regionen och i enlighet med Folkhälsomyndighetens och 
regeringens rekommendationer.  
 
Kommunikationsstrategi 
 
Information finns på föreningens hemsida www.spf.se/varmdo eller vår Facebook-sida: 
www.facebook.com/spfvarmdo. Medlemmar som lämnat sin mejladress får även 
information i utskick minst en gång per månad då ”Ordföranden har ordet” sänds ut. 
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Föreningen Guldkanten 
 
Föreningen Guldkanten drivs av pensionärsföreningarna i Värmdö och Värmdö kommun. 
Syftet är att kunna erbjuda de boende på de olika vårdhemmen men även övriga seniorer i 
kommunen en extra guldkant i tillvaron. 
 
Några slutord 
 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla de medlemmar som ställt upp med sin tid och sitt 
engagemang för föreningen. Särskilt tack till vår medlem Barbro Wallin som sedan många 
år förtjänstfullt och vackert skriver föreningens gratulationskort till jubilarer. Samma 
tacksamhet känner vi för Ansi Jacksons förträffliga arbete med vår hemsida. 
 
SPF Seniorernas Värmdö styrelse  Revisorer 
 
Monica Ungerholm, ordförande   Leif Höglund, revisor 
Hans Carlsson, vice ordförande                       Bo Gredefalk, revisor 
Birgitta Olby, sekreterare   Gerthy Nordlund, revisorssuppleant 
Gunilla Härnberg, klubbmästare   
Hans Hedström, kassör 
Monica Nordell, medlemssekreterare,  
marknadsföring, teknik 
Kristina Rudolf, ledamot 
Stina Skog, friskvård 
Ulla Olausson, studiecirklar  
 
Gustavsberg den 8 december 2020 
 
 
Monica Ungerholm   Birgitta Olby  
 
 
Gunilla Härnberg   Hans Hedström 
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Ulla Olausson   Stina Skog  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


