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 Dagordning  

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare 
tillika rösträknare 

3. Fastställande av röstlängd. 

4. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning  

5. Fastställande av dagordning 

6. Styrelsens Verksamhetsberättelse 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Behandling av verksamhetsplan inklusive budget 

12. Fastställande av medlemsavgifter 

13. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelse och revisorer 

14. Behandling av inkomna motioner * 

15. Behandling av förslag från föreningsstyrelsen 

16. Fastställande av antal styrelseledamöter 

17. Val av ordförande 

18. Val av övriga styrelseledamöter 

19. Val av revisor och ersättare 

20. Val av ombud till distriktsstämman (4 st styrelsen välja) 

21. Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionärsråd 

22. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 

23. Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen. 

24. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet av 
dagordning 

 
 
*  Motioner som medlem vill ha behandlat vid årsmötet skall enligt våra stadgar vara 

styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
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Verksamhetsberättelse SPF Seniorerna Askim 2021 

Jag ser tillbaka på ett år som blev väldigt annorlunda än vad vi hoppats på. 

Vi har nu sedan början av 2020 levt med oron för en härjande Pandemi. Vi har lärt oss 

namnen Coronavirus, Covidsjuka, olika mutationer. 

Detta har givit oss nya vanor och samtalsämnen. Vi har upptäckt vilken stor glädje vi har av 

att kunna umgås med familj och vänner och känt oss pressade av olika karensregler, som 

styrt våra möjligheter att umgås!  

Idag för några timmar sedan lyftes Sveriges alla begränsningsregler! Jag börjar hoppas att vi 

tack vare vaccin och förstånd att ta vara på varandra åter ska kunna få mötas som förr! 

2021 inledde vi med styrelsemöten per telefon, de fysiska mötena fick skjutas fram. 

Vi talade med varandra, vi fick gå ut och träffas, en ynnest vilket var förbjudet i många 

länder. 

Vi lärde oss kommunicera via facetime, telefon, sms och mail, Swish började många 

använda, så vi kunde hjälpa varandra att handla utan närkontakt.  

Gudrun Järbur hade på hösten angivit att hon önskade bli ersatt av åldersskäl och vi tackade 

för hennes fina arbete åt föreningen under många år! Till vår glädje har hon välvilligt bistått 

med sin erfarenhet vilket vi varit glada för.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Promenader och boule var i stort de enda aktiviteter vi kunde hålla igång i början av året. 

Centrala SPF, dit en del av vår medlemsavgift går, försökte liksom distrikten påverka politiker 

och vård, de utgjorde ett viktigt stridsrop att äldre är viktiga och skyddsvärda! Det blev 

tydligt under denna tid vad viktiga vi tillsammans kan vara, var fjärde väljare i Sverige är över 

65 år, en grupp att ta hänsyn till! 

Årsmötet fick hållas per Capsulam, vi behövde en aktuell styrelse och jag tackar för ert 

förtroende, jag blev utsedd till ordförande men kan av familjehänsyn inte hitta tid i en 

fortsättning så vi har sökt nya intresserade till vår styrelse och till vår glädje även hittat 

några, härligt att få välkomna nya trevliga entusiaster!  

Trots att 2020 var än mer stängt och väldigt lite reella möten kunde hållas, var kommunen 

välvillig och vi fick bidrag såsom tidigare vilket gjorde att vår ekonomi lyftes. Vi gjorde inte de 

vanliga tryckta programmen, som vi brukat under vår och höst eftersom det var svårt veta 

vad som var möjligt att erbjuda från vecka till vecka. Vi beslöt kommunicera via mail och ett 

par utskick.   

Aftonstjärnan och planerad konsert i Betlehemskyrkan behövde ställas in.   

Vi fick en lugnare sommar: Covid glömdes nästan och vi blev optimister. 

Några av oss i styrelsen var på distriktsstämma 11 augusti, Vår tidigare distriktsordförande 

Lena Gustafsson fortsätter som vice ordförande i förbundet, men avgick från 

distriktsstyrelsen och vår nye distriktsordförande blev Lars Nyström. 

Inför höstens första medlemsmöte 13 september hade vi tur. Vid ett besök på 

församlingshemmet några dagar innan upptäckte jag att hörslingan ännu inte kommit i 



   

4 (11) 
 

funktion trots att huset nu är flera år och nu var även den ersättande högtalaranläggningen 

och mikrofon ur funktion. Anne Engelbrektsson kontaktade då snabbt vår trevlige 

underhållare. Lars-Erik Frendberg, som generöst lovade oss låna hans anläggning! Efter 

allmän information fick vi fika och en väldigt trevlig sång och musikupplevelse.                                                                                                                                                                   

Tyvärr hade vi en begränsning, bara 50 personer fick lov att komma p g a pandemin.  

11 oktober fick vi lära oss om bra mat för äldre av  Sofia Azami. Det uppskattades av många! 

2 november var några på uppskattat besök hos marinmålare Franz Glatzl, tyvärr ganska få ty 

vi hade nått ut dåligt med information om möjligheten. 

8 november höll Professor Lars Gunnar Andersson en uppskattad språklektion om 

göteborgska dialekten. Vi fick många glada igenkännande skratt. 

13 december Lucia och julavslutning. Vi träffades i fint dukad församlingssal, fina sånghäften, 

förseglade jultallrikar som öppnades av var och en efter trevlig julsång.                                                               

Vi fick höra Birgitta Sjöholm deklamera Tomten, en uppskattad jultradition, som året innan 

unnades oss via dator, härligt att vi detta år fick mötas på riktigt! Vi hade gott hopp om en 

mer normal framtid, men blev överlistade av ännu en mutation, som fick pandemin att 

blossa upp över världen, vi lärde oss stava Omikron och flertalet av oss gladdes åt att vi 

redan fått 3 vaccindoser. Tack och lov blev denna variant mer lindrig och nu i skrivandes 

stund lyfts de restriktioner, som skapats för att skydda oss i allt fler länder.                                                                                                                                   

Våra vanliga gruppmöten kom igång några möten i början av hösten men de senaste ställdes 

in pga. karens , smittorisk tyvärr.         

Nu har föreningen åter ett vackert färgrikt program för vår 2022, jag hoppas ni alla ska hitta 

något som tilltalar er!  

Om någon har nya trevliga programidéer eller känner sig hågad att starta och hålla i någon 

ny grupp snälla kontakta någon i styrelsen!                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Måtte vi få en fin vår 2022! 

 

 

 

Li Lilliehöök                                        Conny Erkfeldt Anne Engelbrektsson                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ordförande Vice ordförande Sekreterare 

 

 

Birgit Kirjonen Bernt Skyttermark Birgitta Sjöholm 

Kassör 

 

 

Lars Pamp  Chris Ramberg Evan van Odijk 
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SPF Seniorerna Askim                                                                                                
 

 

      Verksamhetsplan 2022 

 
Föreningen inriktar sina verksamheter mot att öka de äldres möjligheter  

att i Askim leva ett positivt och rikt liv. 

 

Fokus för 2022 kommer att vara: 

- att efter pandemin komma igång med fler aktiviteter och försöka få så många som möjligt att 

deltaga i dessa. Målet är att utbudet av aktiviteter blir som åren före pandemin. 

- att göra särskilda insatser för att skaffa nya medlemmar nu när möjligheten finns. 

- att engagera fler medlemmar i föreningens arbete, så vi kan erbjuda nya aktiviteter.  

- at följa den kommunala verksamheten så att de äldres situation blir beaktad. 

 

Föreningen har vid årsskiftet 509 medlemmar och 29 vänmedlemmar.  

Fler medlemmar betyder större möjligheter att utöka våra aktiviteter, så där finns stora 

möjligheter nu efter pandemin. 

Vi kommer att ha utskick av två program, vår och höst. Via e-post och sms kommer 

påminnelser och senaste nytt att kunna skickas till de som lämnat sin e-mail-adress eller har 

sms på mobiltelefonen. Det ger medlemmarna god uppfattning om vad som är aktuellt den 

närmaste perioden.  

 

 

Månadsmöten den andra måndagen i varje månad (förutom juni, juli och augusti) 

 

Våra temagrupper som bl. a. behandlar ämnen som Askim vår hembygd, bridge, historia, 

klassisk musik, konst , litteratur , vinprovning med flera fortsätter. 

 

Motionsverksamheten – våra tisdagspromenader - samlar många deltagare. Varannan 

tisdag blir det istället mattcurling/boule för att stimulera oss till motion. 

 

 

Askim i februari 2022 

 

Styrelsen 
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SPF Seniorerna Askim, Budget 2022 

 Budget 2022 (tkr) Resultat 2021 (tkr) 

INTÄKTER 
Medlemsavgifter 145,0    142,2    

Vänmedlemsavgifter 3,0    2,9    

Månadsmöten 25,0    14,8    

Kurser, aktiviteter 7,0    6,2    

Lokalbidrag 12,0    12,3    

Aktivitetsbidrag 14,0    13,9    

Programannonser 1,0    1,0    

Våravslutning 10,0    0,0    

Höstavslutning 10,0    9,3    

SUMMA INTÄKTER 227,0    202,6    

KOSTNADER 
Månadsmöten 15,0    11,7    

Kursavgifter 1,0    0,5    

Förbundsavgifter 88,0    86,7    

Distriktsavgifter 22,0    21,7    

Lokalhyror 12,0    7,5    

Uppvaktning 3,0    3,0    

Kostnadsersättning 9,0    9,0    

Aktivitetsprogram 10,0    10,1    

Övriga omkostnader 5,0    4,7    

Rekrytera och behålla 3,0    0,0    

Våravslutning 8,0    0,0    

Höstavslutning 8,0    7,2    

SUMMA KOSTNADER 184,0    162,1    

   

RESULTAT 43,0    40,5    
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Förslag från föreningsstyrelsen 

 

Förslag: 

 

Föreningsstyrelsen får i uppdrag av årsmötet att byta namn på föreningen till: 

SPF Seniorerna Askim Hovås 

 

Nuvarande namn är    SPF Seniorerna Askim 

 

 

Motivering: 

När föreningen bildades i mitten på 80-talet hade Askim, från att ha varit egen 

kommun, blivit en stadsdel i Göteborg. Före detta kommunen blev också egen 

stadsdelsnämnd i staden. 

Sen dess har vi fått en förening till i gamla Askims kommun, dvs Billdal. Vi har under 

senare tid också sett en stor expansion av byggandet i Nya Hovås och även andra 

delar av Hovås. Det är då lämpligt att namnet klargör i vilka delar av Göteborg som 

föreningen är aktiv. 

 

Styrelsen   
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SPF Seniorerna Askim 

Valberedningens förslag 2022 
 

Styrelsen 
Ordförande Nyval för 1 år Överlämnas till styrelsen att avgöra. 

 

Ledamot vald 2021 på 2 år Lars Pamp 

Ledamot  vald 2021 på 2 år Bernt Skyttermark 

Ledamot  vald 2021 på 2 år Birgitta Sjöholm 

Ledamot vald 2021 på 2 år Birgit Kirjonen 

Ledamot Omval på 2 år Chris Ramberg 

Ledamot Omval på 2 år Conny Erkfeldt 

Ledamot Nyval på 2 år Barbro Beijke 

Ledamot Nyval på 2 år Ylva Larsson 

Ledamot Nyval på 1 år Liz Bruun 
 

 

Revisorer 
Ordinarie omval på 1 år Bertil Bosfelt  

Ersättare omval på 1 år Ralf Sjöholm  
 

 

Valberedning 
Valberedare Nyval 1 år Gudrun Järbur  (Sammankallande) 

Valberedare Nyval 1 år Li Lilliehöök 

Valberedare Nyval 1 år Svante Järbur 

 
 

PS. 

Finns också en Programgrupp, men röstas ej fram på årsmötet.  

Vår duktiga kaffegrupp får chans till vila, då vi nu träffas på Betaniahemmet med servering. 

 

 

Valberedning har varit: 

Gudrun Järbur, Margareta Medin, Svante Järbur. 

 


