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    AGENDA FÖR ÅRSMÖTE DEN 24 MARS 2021 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Val av två personer för justering av dagens protokoll, tillika rösträknare 

5. Fråga om mötet utlysts i behörig tid 

6. Fastställande av dagordning 

7. Behandling av styrelsens verksamhet- och ekonomiska berättelse 

8. Revisorns berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

11. Beslut om ersättningar för styrelse, revisor, kommittérade/värdar 

12. Motioner 

13. Fastställande av budget för 2020 

14. Verksamhetsplan för 2020 

15. Beslut om årsavgift för 2021 

16. Beslut om antalet styrelseledamöter 

17. Val av ordförande 

18. Val av övriga styrelseledamöter 

19. Val av revisor resp. revisorssuppleant 

20. Val av ombud till distriktsstämma jämte suppleanter 

21. Val av pensionärsråd 

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

23. Val av valberedning 

24. Information om kommittéer samt värdar 

25. Övriga frågor 

26. Avslutning 
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Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Näset Önnered 2020 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 hade föreningen 469 medlemmar.13 personer var vänmedlemmar.     
31 nya medlemmar har tillkommit under tiden 2020-01-01—2020-12-31. Vi har fått 17 
nyinskrivna medlemmar och 14 har flyttats över till vår förening när andra föreningar har 
avslutat sin verksamhet..4 tidigare vänmedlemmar har nu blivit ordinarie medlemmar hos oss.  

Styrelsen efter årsmötet den 5 februari 2020 
Ordförande Gunilla Swanteson Larsson 
Vice ordförande Lars-Göran Karlsson 
Sekreterare/e-postansvarig Vakant 
Kassör Leif Pettersson 
Ledamöter Marianne Dagerot 
 Gunilla Fastling 
 Mona Hagström 
 Rolf Landén 
 Gunnar Mårtensson 
 Thomas Samuelson 
Övriga funktionärer: 
Revisor Leif Solving 
 
Medlemssekreterare: Solveig Fure 
 
Revisorssuppleant Per-Arne Karlsson 
 
SDN Pensionärsråd  Marianne Dagerot  
   
Bridge Birgit Björsell 
 
Friskvård Mimmi Velin Samuelson 
 
Hemsida SPF Seniorerna N&Ö Britt Wernlundh 
 
Korta promenader Vakant 
 
Långa promenader Thomas Samuelson 
  
Programkommitté Lars-Göran Karlsson 
 Lena Udd 
 Ingemar Udd  

 
Resekommitté Gunilla Swanteson Larsson 
 Leif Pettersson 
  
Studiebesök Thomas Samuelson 
 
Teater Britt Kjellberg 
  
Trafikombud Leif-Arne Bruhn  
 
Valberedning Britt Kjellberg 
 Hans Kjellberg  

Ingemar Udd 
 

Värdar Eva Andersson 
 Gunilla Lindén  
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Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden varav ett med mindre god 
uppslutning på grund av den rådande Covid-19 pandemin. Pandemin har påverkat så 
gott som hela vår verksamhet oerhört men vi siktar på en ny och bättre verksamhet 
under 2021. Endast långa promenader, matt-curling till en viss del samt boule har 
kunnat genomföras. 
 
Månadsmöten i Näsets kyrka 

Månad Närvaro Program 

Januari 98 ”Kubben på svaj”  
  Kubbarna är ett gäng glada musikanter som underhåller oss  
  med sång och musik. 
 
Februari 77 Årsmötesförhandlingar kombinerat med information från  
  Annette Cegrell-Sköld från Frölunda Kulturhus. 

Mars 86 ”Från botten till toppen” 
  Arbetarsonen från Påvelund, som var rädd för vatten, och blev 
  dykare, som aldrig flugit och blev flygare. Roger Eliasson  
  berättar om sitt liv. 
 
April  Från och med mars/april kom all verksamhet att ligga nere.  

September  Verksamheten ligger fortfarande nere p.g.a. Covid-19 

 

Möte med nya medlemmar 

Månad Närvaro Program 
 
Mars 25 Möte med nya medlemmar anordnades den 11 mars. 13 nya 

   medlemmar kom av de 27 som var inbjudna. Dessutom deltog 
  7 från styrelsen vid sammankomsten. 
 

Kulturarrangemang 

Under ett fåtal onsdagar har föreningen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

arrangerat en aktivitet i Näsets kyrka. 

Månad Närvaro Program 

Februari 24 ”Vad vet Du om Göteborgs symfonikerna?” Kenneth Linton  

  berättade 
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Friskvård 

Månad Närvaro Program 

Promenader 

Våren 00 Korta promenader har inte ägt rum under året – ledare saknas. 

 19 Långa promenader (ojämna veckor) i Göteborgs närområden. 

Hösten 122 Långa promenader har genomförts vid ett flertal tillfällen. 

 

Pensionärsgymnastik 

Våren 752 Göteborgs Pensionärsgymnastik Korpen har under året haft 

gymnastik med våra pensionärer måndagar och/eller  

torsdagar. 

Hösten 415  

 
Mattcurling 

Våren 175 Under året har Föreningen spelat mattcurling i Sportarenan i 

Åkered en gång i veckan. Intresset har ökat under året. 

Hösten 107 

 
Boule 

Våren  131 Boule har spelats varje fredag sedan maj månad. 15-20 

personer har deltagit varje gång. 

Hösten 343  

 
Bridge 
 
Våren 199 Under året har 20-22 personer spelat bridge en gång i veckan i 

IF-Västersklubblokal vid Önneredskolan. 
  
 
Resor 
 
Månad Antal   Resmål  
 
Januari 48 Falkenbergs-revyn med lunch i Kärradal. 

Mars 47 Lars Lerin-utställning i Stenungsund samt ”herrgårds-lunch”. 

 
Teater/opera 

 
Inga föreställningar har genomförts. Operan stängd. 
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Hemsida och veckomail 
 
All information om föreningen och föreningens aktiviteter finns på vår hemsida, SPF 
Seniorerna Näset Önnered. Detaljerad information läggs ut när aktiviteten närmar sig. 
Informationen ligger kvar på hemsidan till dess den är genomförd. När en aktivitet har 
genomförts presenteras den om möjligt, i någon form av bildmaterial, på startsidan eller 
i bildgalleriet. 
 
Över 300 medlemmar har sina e-mailadresser registrerade i förbundets medlems-
register. Till dessa skickar ordföranden ett e-mail inför kommande vecka med 
information om veckans händelser. Hänvisning sker också till hemsidan. E-mail skickas 
också ut vid särskilda händelser som bör nå medlemmarna snabbt. Även under Covid-
19 pandemin 2020 har ordföranden hållit kontakt med medlemmarna via vecko-mail. Vi 
har beskrivit restriktioner, hur hålla kontakt med vänner och familj, vaccin-situationen 
m.m. Gensvaret hos våra medlemmar har varit enormt. 
 
 
Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 
Marianne Dagerot har varit föreningens representant i rådet under hela 2020. 
Verksamheten blev helt annorlunda än tidigare år p.g.a. Coronapandemin. 
 
Pensionärsrådet har endast haft ett protokollfört möte. Detta i februari månad. Därefter 
har vi fått tre informationsbrev. 
 
Under våren startades ett specialistteam inom hemtjänsten med uppdrag att utföra 
hemtjänst till de hemtjänsttagare som har covid-19-smitta. 
 
Nedstängning av Toftaåsens korttidsboende har påbörjats. Förhandlingar pågår om det 
skall byggas om eller byggas till. Fastigheten beräknas stå klar om 2.5 år. 
 
Pensionärsrådet har ställt frågan till kommunen hur samarbetet skall ske framöver i den 
nya organisationen i Göteborg men har inte fått något svar. 
 
Den 1 mars 2020 tillsattes Babbs Edberg som förvaltningsdirektör för Äldre samt Vård- 
och omsorgsförvaltningen. 
 
Fackförvaltningen Äldre kommer att lokaliseras till Opaltorget, Zirkongatan 7. 
 
Information från pensionärsrådet och informationsbrev har vidarebefordrats till 
styrelsen. 
 
 
Årsstämma i SPF:s Göteborgsdistrikt m.m. 

Vid extra styrelsemöte den 14 mars beslutade Distriktsstyrelsen att skjuta upp 

stämman. Stämman kom att genomföras ”per capsulam”. D.v.s. att varje ombud fick 

lämna sin röstning per brev. 
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Verksamhetsplan 2021 

SPF Seniorerna Näset Önnered 

Genom att vara medlem i SPF medverkar man till att synliggöra Seniorerna och har 

möjlighet att påverka våra rättigheter och verka för ett anpassat och bättre samhälle för 

vår åldersgrupp.  

 Vi försöker nå ut till nya som gamla Seniorer genom att berätta för våra grannar 
och vänner om vår verksamhet. 

 Vi vill vara synliga vid Mässor och Event. 

 Vara frikostiga med utdelning av program och annan information. 

 Vi skall vara välkomnande gentemot nya gäster i hopp om att de återkommer. 
 
Våra medlemmar är betydelsefulla för oss. Utan medlemmar – ingen verksamhet. 
 
Vi erbjuder trivsam samvaro vid alla aktiviteter såsom: 

Månadsmöten, kulturarrangemang, folkhälsoaktiviteter (gymnastik, mattcurling, yoga, 

promenader och boule). Vi erbjuder dessutom studiebesök och teaterbesök, bridge och 

reseverksamhet. Både endags- och flerdagarsresor förekommer. Inom och utom landet. 

På vår hemsida ”SPF Seniorerna Näset Önnered” får medlemmarna information som 

rör SPF-förbundet, Distriktet och naturligtvis vår Förening. Våra pensionärsombud 

informerar både via hemsida och vid månadsmöten. Vår ordförande skriver nästan varje 

vecka ett ”veckomail” om vad som sker i föreningen den närmaste tiden samt litet annat 

”smått och gott”. 

Ansvarsfördelningen inom föreningen sker inom eller genom Styrelsen och utgår 

från en budget i god balans. 

Det gångna året blev inte riktigt vad Styrelsen planerat och hade ambitioner att 

genomföra. Detta naturligtvis p.g.a. den pågående Covid-19-pandemin. Under det 

kommande året hoppas vi att kunna verkställa våra skrinlagda planer. Kanske inte alla 

men åtminstone till stor del.  

Ambitionen finns där. Programmen finns där. Och vi finns där! 

Nu tar vi nya tag och ser fram emot ett år med avtagande pandemi och en ökning av 

vårt aktiva föreningsliv. 

Västra Frölunda 2021-01-24 

Gunilla Swanteson Larsson, Ordförande 
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