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Förslag till föredragningslista vid ÅRSMÖTE med  

SPF Seniorerna Åkerbäret Luleå 2021-05-27, kl 13.00 

 
1 Parentation 

2 Årsmötet öppnas 

3 Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justerare) 

4 Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 

5 Fastställande av föredragningslista 

6 Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 

7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8 Beslut om omkostnadsersättning till styrelse, revisorer och ombud 

9 Behandling av motioner 

10 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 

11 Beslut om budget och plan för verksamheten för år 2021 

12 Beslut om årsavgift för år 2021 

13 Beslut om antalet styrelseledamöter och tid 

14 Val av ordförande 

15 Val av övriga styrelseledamöter 

16 Val av revisorer och ersättare 

17 Förslag av ombud och kommittéer till styrelsen 

Berättarcafé 

Friskvårdsombud 

 IT kommitté 

 Kultur/teaterombud  

Lotterikommitté 

 Pressombud 

 Programkommitté 

 Pubgrupp 1 

 Pubgrupp 2 

 Rekryteringsgrupp 

 Resekommitté 

 Serveringskommitté 

 Studieombud 

 Telefongrupp 

 Värd och Värdinnor 

 Äldreombud 

18 Godkännande av 9 ombud till distriktsstämman på Teams 2021-03-25 

19 Val av valberedning 

20 Årsmötet avslutas 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen för SPF Luleå Åkerbäret nr 333 av Sveriges Pensionärsförbund avger härmed 

redovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2020. 
 

Styrelse och övriga funktionärer har varit 
Styrelse          Anders Gunnarsson ordförande  

 Torgny Johansson  vice ordförande 

 Ulla Karolin sekreterare 

 Marita Torstensson kassör 

 KG Aasa ledamot 

 Inger Hedgren ledamot  

 Barbro Lundgren ledamot 

 Margaretha Rönnqvist  ledamot 

 Annika Sandberg ledamot 

Revisorer  Per-Åke Nilsson  

 Mats Rensfeldt 

Ersättare revisor Lars Johansson 

Berättarcafé  Gerd Niemi 

Friskvårdsombud  Anita Hogbrand 

 Eva Rutström 

Hörselombud  Kjell Eriksson 

IT-kommitté Angela Heginuz 

 Annika Sandberg 

Lotterikommitté  Torgny Johansson 

 Eva-Britt Perdahl 

Pressombud K-G Aasa 

 Inger Hedgren 

Pubgrupp 1 Inga-Maj Johansson 

(servering, vin) Torgny Johansson 

 Eva-Britt Perdahl 

 Rolf Sundqvist 

Pubgrupp 2 K-G Aasa 

(pub-program) Kjell Eriksson 

 Anders Gunnarsson 

 Angela Heginuz 

 Pekka Helles 

 Ola Rönnbäck 

RekryteringsgruppAnders Gunnarsson 

 Angela Heginuz 

 Barbro Lundgren 

Resekommitté Ingabritt Brännvall 

 Kjell Eriksson 

 Margaretha Rönnqvist 

Serverings- Ulla Apelqvist 

kommitté Birgitta Berggren 

 Inger Hedgren 

 Ulla Karolin 

 Aino Lundström 

 Irene Noppa 

 Ragnar Noppa 

 Renée Olsson 

 Hans Rask 

 Erianne Stillbe 

 Kjell Östlund 

Studieombud Barbro Lundgren 
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Telefongruppen K-G Aasa 

 Angela Heginuz 

 Torgny Johansson 

 Barbro Lundgren 

 Vilka personer som är med i gruppen kan variera (under året har tidigare även  

 Ingabritt Brännvall, Inger Hedgren och Erianne Stillbe ingått). 

Teaterombud Eva Eriksson 

Valberedning Ingabritt Brännvall 

 Moses Mattsson 

 Erianne Stillbe  

Värd/Värdinnor Estrid Lampinen 

 Margaretha Rönnqvist 

Äldreombud/ Torgny Johansson 

äldregruppen Barbro Lundgren  

 Annika Sandberg  

 Marita Torstensson 
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REPRESENTANTSKAP 
Representant i Samrådsgruppen Anders Gunnarsson 

   Annika Sandberg 

Ledamot i Kommunala Pensionärsrådet Annika Sandberg  

Kassör i Distriktsstyrelsen  Mats Rensfeldt 

Ledamot i Distriktsstyrelsen Karl-Gösta Aasa 

   Annika Sandberg 

 

Sammanfattning av året 2020 
 

Verksamhetsåret 2020 blev som bekant inte något annat likt. I mars nödgades vi stänga lokalen för 

aktiviteter och besök. 

I samband med detta konstaterade styrelsen att det skulle bli en hel del uteblivna intäkter, på grund 

av de inställda aktiviteterna. En viss oro för föreningens ekonomi uppstod. Styrelsen beslutade då 

att avstå sina arvoden och samtidigt gick vi ut till samtliga medlemmar och vädjade om donation. 

Stort TACK till alla som bidrog! 

Under sommarmånaderna lades ett stort arbete ned på att hitta alternativ till nuvarande lokal. 

Styrelsen kom fram till att det bästa alternativet var att behålla ”Bikupan”. 

I augusti – när pandemin var kontrollerbar – kunde vi ordna med en tipsrunda till Gültzaudden, där 

vi bjöd på fika och underhållning. Utöver det har en promenadgrupp träffats onsdagar och 

fredagar. 

En telefongrupp bestående av styrelseledamöter och Angela har ringt till medlemmar under året. 

Syftet har dels varit att bryta ensamheten, dels få personliga samtal med medlemmarna för att ta 

reda på vad man förväntar sig av föreningen. 

Under hösten hade vi lyckan att erhålla ett bidrag på 50 000 kronor från Luleå Energi samt ett 

Coronabidrag på 30 000 kronor från Luleå kommun. Soliditeten i föreningen är numera god. 

 

SPF Seniorerna Åkerbärets mål 
 

Åkerbärets mål är att ge alla äldre en guldkant på tillvaron. Genom att ha ett program som tilltalar 

seniorer i alla åldrar hoppas vi kunna bidra till inspirerande möten och berikande upplevelser. 

Musiken är viktig i vår förening. Föreläsningar på berättarcaféer och medlemsmöten väcker vår 

nyfikenhet. Studieverksamheten ger oss nya kunskaper och intressen. Resor och studiebesök 

breddar vår värld. De trevliga luncherna ger en stunds samvaro över god mat. Våra 

friskvårdsaktiviteter ser till att hålla både kroppen och hjärnan i trim. 

Vi hoppas att alla medlemmar hittar någon aktivitet som bidrar till att känna samhörighet 

tillsammans med andra. Och vi hoppas också att fler medlemmar vill vara med och bygga vidare 

på Åkerbärets verksamhet. 

Åkerbäret vill även vara en förening som för medlemmarnas talan när det gäller äldrepolitiska 

frågor. Därför finns vi med i KPR (Kommunala pensionärsrådet). 
 

Telefongruppens arbete 
Som en konsekvens av Coronautbrottet bildades telefongruppen våren 2020. Vi läste och hörde om 

den stora ensamheten som bredde ut sig bland oss äldre medborgare. Styrelsen beslutade att öppna 

en telefonjour för medlemmar som ville prata med någon. Styrelsen beslutade även vi skulle ringa 

upp medlemmarna, något som vi önskat göra länge. 

 

En arbetsgrupp om ca 5 personer bildades, bestående av basgruppen KG, Torgny, Angela och 

Barbro, som periodvis utökats med Erianne, Inger och Ingabritt. Vi ville veta hur våra medlemmar 

hade det, om ensamheten var ett problem. Men vi vill också veta lite om hur våra medlemmar 

upplevde Åkerbärets verksamhet och ge dem en chans att komma med personliga synpunkter. 

 

Under 2020 hann vi ringa åldersgrupperna födda 1939-1940, 1948-1949 och 1950-1952. Av 

sammantaget 182 personer svarade 135, dvs 74%. Av samtliga medlemmar är det 23 %.  

I verksamhetsplanen för 2021 kommer vi att fortsätta med denna medlemskontakt.  
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Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
 

Kommunala Pensionärsrådet KPR har uppdragits av kommunstyrelsen att vara det organ som 

representerar pensionärerna i Luleå kommun. Kommunala Pensionärsrådet (KPR) möts 3-5 

gånger/år. SPF Luleå har två representanter i rådet. Lars Forsell, SPF Mjölkudden och 

Annika Sandberg, SPF Åkerbäret. 

 

Ändamålet med KPR är att främja dialog, samråd och ömsesidigt informations- och 

kunskapsutbyte mellan Luleå kommuns beslutsfattare och pensionärsorganisationerna i 

kommunen. 

 

Syftet med KPR är att: 

 

• tillföra kommunal verksamhet och planering intresseorganisationernas perspektiv på olika 

frågor som berör äldre i kommunen. 

• ge representanterna i pensionärsrådet möjlighet att påverka kommunens fortsatta 

utveckling 

• vara ett forum för informations- och kunskapsspridning mellan beslutsfattare i kommunen 

och pensionärsorganisationerna i kommunen. 

 

Rådet har i uppdrag att: 

• vara remissinstans i ärenden av strategisk betydelse. Svar på remisser kan ske enskilt eller 

samordnat även mellan rådsmöten. 

• följa förändringar i äldres behov av samhällets service. 

 

Kommunens representanter ska samråda och informera om planerade förändringar som har 

betydelse för rådets målgrupp, i vårt fall pensionärerna. 

 

Under 2020 har KPR haft 3 sammanträden. De flesta har varit digitala möten med anledning av 

pandemin. 

 

SPF har under 2020 lämnat remissvar till kommunen på nedanstående remisser: 

• Kommunens förslag till handlingsplan för digitalisering inom socialförvaltningen i Luleå 

kommun. Remissvaret lämnades tillsammans med PRO. 

• Kommunens arbete med att höja kvaliteten i äldreomsorgen” 

 

Har du frågor som du vill skall aktualiseras i KPR kontakta i så fall någon av SPF:s representanter 

i KPR så aktualiserar vi frågan i KPR. 

 

Projektet ”Tillsammans mot ensamhet” 
 

Under året 2020 har åtta medlemmar deltagit i ett projekt kallat ”Tillsammans mot ensamhet” samt 

genomgått en s k ambassadörsutbildning. På grund av coronapandemin har all utbildning skett 

digitalt. Vi har deltagit vid två tillfällen då vi i form av gruppsamtal har diskuterat vad vi kan göra 

och gör för att bryta den ofrivilliga ensamheten samt att vi har fått mycket information genom 

filmer som belyser ämnet. 

 

Sex av deltagarna har från Luleå kommun fått uppgifter om personer som har önskat att få komma 

i kontakt med våra medlemmar per telefon. Dessa samtal har skett och sker en gång per vecka och 

de har varit mycket uppskattade. Intresse finns från både kommunen och vår styrelse att kunna 

fortsätta samarbetet även under kommande år.  
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Äldregruppen 
 

Under fyra år har gruppen utbildats sig i Luleå Kommuns omsorgplan för äldre, genom att även 

intervjua chefer och personal inom omsorgen. Men vi saknade egen och medlemmarnas konkreta 

erfarenheter av kommunens omsorg, och kom inte längre i det arbetet.  

Äldregruppens arbete var vakant under hela 2020. 

 

Däremot fortsatte påverkansarbetet i äldrefrågor genom föreningens engagemang i KPR 

(Kommunala pensionärsrådet). Samt genom de personliga kontakter med kommunens 

anhörigkonsulenter, som blev ett konkret resultat av Äldregruppens nätverksbyggande. 

 

Under 2020 har Åkerbäret lämnat synpunkter till Socialförvaltningens Kvalitetsråd i följande 

frågor; Vilka brister i omsorgen finns? Hur drabbas anhöriga? Vad behöver kommunen förbättra 

vad gäller omsorgen om äldre? Vi kunde besvara frågorna tack vare kontakt med en aktiv medlem 

som ingick i en anhöriggrupp på ett omsorgsboende, via ärenden i KPR och via vår bevakning av 

artiklar och insändare i media.  

Dessa synpunkter har även förmedlats till Luleå kommuns politiska gruppledare i mars 2021. 

 

Vi har även tillfrågats vad gäller den digitala informationen på Luleå Kommuns hemsida för 

verksamhetsområdet Omsorg och Stöd. Fokus har varit informationen till anhöriga. Kontakten 

förmedlades via en av anhörigkonsulenterna.  

 

Vi har även medverkat i Socialstyrelsens arbete med att revidera och förbättra sin Äldreguide. 

Projektledare Homan Amani. Den ska vara en hjälp för alla anhöriga i valet av äldreomsorg i 

kommunerna, alltså inte bara i de kommuner som tillämpar LOV. 

Den kontakten fick vi via Luleå Anhörigförening, som bildades 2019. Den som intervjuades var 

vår nya kontaktperson tillika drivande i en anhörigförening i kommunen. Mycket bra information 

och egna erfarenheter kunde förmedlas till Socialstyrelsen. 

 

Föreningens expedition och studielokal Bikupan, Södra Kungsgatan 12 
 

Expeditionen, där Angela Heginuz arbetar, har till och med 13 mars varit öppen tisdag-torsdag 

mellan kl 9-12. Därefter har kontoret hållit stängt på grund av coronapandemin. Vi blev tvungna 

att ställa in många av våra aktiviteter och studiecirklar. Våra promenader har utökats till två gånger 

i veckan. I augusti hade vi en tipspromenad till Gultzaudden med fika och musikunderhållning. 

 

Där finns dessutom arbetsplats för ordförande, sekreterare, kassör och andra funktionärer som 

tillfälligt utför sina arbetsuppgifter. I studielokalen Bikupan möts medlemmarna för pubaftnar, 

berättarcaféer, luncher, studiecirklar, sammanträden, gympa och bridgespel. Perennerna, Rubus 

och Åkerbärets Kör har också sina repetitioner i Bikupan.  

Den 4 augusti 2020 hade vi varit 25 år på Södra Kungsgatan 12. 

 

Årsavgift och medlemsutveckling 
 

Årsavgiften 2020 har varit 370 kr/medlem, varav 160 kr går till förbundets verksamhet och 30 kr till 

Norrbottensdistriktet. Vår egen lokalförening får alltså behålla 180 kr/medlem för att täcka den egna 

verksamheten. 
Vid verksamhetsårets början hade föreningen 846 medlemmar och vid årets slut 780 medlemmar. 

 

Styrelsen 
Under året har hållits 11 styrelsesammanträden. 
 

Sverigelotten 
Sverigelotten har till och med mars detta verksamhetsår utgjort en inkomstkälla för verksamheten. 

Varmt TACK till alla som har köpt lotter! 
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Föreningens aktiviteter under år 2020 

 

Medlemsmöten  
 

Årsmöte onsdagen den 12 februari 
Ordföranden hälsade alla välkomna och höll sedan en parentation över de medlemmar som avlidit 

under 2019. Parentationen omgavs av musik som framfördes av Thomas Bergeskans. Information 

av LLT som presenterade sina resor och nyheter. Efter genomförda årsmöteshandlingar var det 

kaffe och smörgås. 
 

Medlemsmöte onsdagen den 4 mars 
Maria Björnfot från föreningen Luleå kommun berättade om Äldresupporten – ett hälsoprojekt 

för den som är i behov av enklare insatser från kommunen och som arbetar med att ge stöd och råd 

till den som är äldre. Musikunderhållning av Rubus. 

 

Berättarcaféer 
 

Måndagen den 3 februari 
Margaretha Gustafsson – Om ansiktsblindhet 
 

Måndagen den 9 mars 
BUFF – ”Familjemedlem i fängelse” 

 

Pubaftnar 
 

Onsdagen den 5 februari 
Monica Tellströms jazztrio 
 

Onsdagen den 4 mars 
Flu med vänner 

 

Övriga arrangemang Åkerbäret 
 

Visafton 
Fredagen den 28 februari var det visafton. 

 

Musikcafé 
Måndagen den 2 mars var det ett musikcafé med Pekka & Pierre.  
 

Träff på Gültzaudden 
Fredagen den 21 augusti hade vi en tipspromenad till Gültzaudden – musikunderhållning och fika. 
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Studieverksamhet  
 

All lokal studieverksamhet via SV (Studieförbundet Vuxenskolan) har legat nere under i princip 

hela 2020. Lokalen fick inte heller användas på grund av smittspridningen.  

SV har i stället arbetat med att ställa om och utveckla sin verksamhet digitalt. 

Alldeles i början av pandemin hann SV ändå introducera, digitalt, regionens föreningsledamöter i 

den digitala mötesplattformen Teams, en mötesplattform som även kommunen och distriktet 

använder vid de arbetsmöten som ändå ägt rum under verksamhetsåret 2020. Åkerbärets styrelse 

deltog i denna utbildning. 

 

Förbundet SPF Seniorerna har erbjudit upprepade digitala utbildningar i mötesplattformen Zoom, 

för alla medlemmar. Åkerbäret har skickat ut inbjudningar till medlemmarna via e-post. 

 

Förbundet har, i projektet Inte Ensam, även sänt flera webbinarier, öppna för alla, i de viktiga 

ämnena Psykisk ohälsa, och Existentiell ohälsa. Några personer i styrelsen och i gruppen Inte 

Ensam har tagit del av dessa. Fler människor än någonsin, både unga och gamla, känner sig 

ensamma och utelämnade av denna långa isolering från familj, vänner och bekanta. Nu vet vi mer 

om den saken, och ska förhoppningsvis väva in den kunskapen i framtida aktiviteter. Ensamhet 

fanns ju även innan Coronan. 

 

SPF-Kören 
 

Ca 20 korister har haft körövningar på tisdagar till och med mitten av mars. Ledare för kören är 

Pekka Helles. Kören är medlem i Norrbottens Körsångarförbund.  

 

Rubus sång- och musikgrupp 
 

Rubus, som består av 12 sångare/musiker, har haft studiecirkel i Vuxenskolans regi under januari 

till mars med träffar på tisdagar. Ledare för Rubus är KG Aasa. 
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SPF ÅKERBÄRET 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 

 

2020 2019 

Intäkter 
 

  

Medlemsavgifter 138 970 142 110 

Mötesverksamhet 2 336 38 441 

Försäljning lotter 6 256 13 443 

SPF-resor 0 8 048 

Kommunalt verksamhetsbidrag  26 260 27 790 

Hyresbidrag kommunen 60 000 60 000 

Trygghetsanställning 109 931 103 849 

Övriga erhållna bidrag, gåvor 97 839 3 000 

Övriga intäkter 20 251 7 823 

Summa intäkter 

Årets underskott 

461 843 

 

404 504 

8 381 

SUMMA KRONOR 461 843 412 885 
   

Kostnader 
 

  

Hyra och övriga lokalkostnader 147 096 163 522 

Administrativa kostnader 41 885 64 021 

Utbildning förtroendevalda 0 4 600 

Personalkostnader 163 255 180 742 

Räntor och öv finansiella kostnader 180  

Summa kostnader 352 236 412 885 

Årets överskott 

SUMMA KRONOR 

109 427 

461 843 
 

412 885 
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SPF ÅKERBÄRET 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING 

 

2020 2019 

Tillgångar 
 

  

Kassa 25 293 8423 

Plusgiro, girokapital 197 022 91 051 

Inventarier 0 0 

Fodringar 5 863 0 

Summa tillgångar 228 178 99 474 
   

Skulder 

 

  

Avsättningar 

Kortfristiga skulder 

0 

59 210 

+3 357 

43 290 

Summa skulder 59 210 39 933 

   

Eget kapital 

 

  

Balanserat eget kapital 59 541 67 922 

Årets resultat 109 427 -8 381 

Summa eget kapital 168 968 59 541 

Summa eget kapital och skulder 228 178 99 474 
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SLUTORD 
 
SPF Åkerbärets medlemsmöten med sina program, resorna, studie- och kulturverksamheten, 

Åkerbärets kör, Rubus m fl aktiviteter är alla mycket viktiga för vår verksamhet. 

 

Styrelsen vill varmt tacka Arbetsförmedlingen, Luleå Kommun, Luleå Energi och Studieförbundet 

Vuxenskolan för fint ekonomiskt samarbete och bra ekonomiskt bistånd. Annika Sandberg (KPR) 

har utfört ett konstruktivt och viktigt arbete för föreningen och därför riktas ett tack till henne. 

Serveringskommittén, värd och värdinnor och övriga funktionärer vill vi också tacka för deras fina 

och betydelsefulla arbete.  

 

Slutligen tackar vi alla våra medlemmar som är drivkraften för oss, så att vi kan bedriva en bra 

verksamhet för alla. Ett stort TACK till Angela för hennes goda arbete på kontoret.  

 

Luleå den 18 april 2022 

 

 

 

 

Anders Gunnarsson Torgny Johansson Marita Torstensson 

ordförande vice ordförande kassör 

 

 

 

Ulla Karolin KG Aasa  Inger Hedgren  

Sekreterare ledamot ledamot 

 

 

 

Barbro Lundgren Margaretha Rönnqvist  Annika Sandberg  

ledamot ledamot  ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 


