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2. Val av presidium, ordförande och sekreterare 

3. Godkännande av dagordningen 
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5. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPF SENIORERNA ENABYGDEN 2019 

 

MEDLEMMAR 

Antalet medlemmar i föreningen var vid årets början 871. Antalet har under 

året sjunkit med 43 personer till 828, 4.9 %. Med nästan samma antal 

medlemmar, 44 personer, minskade föreningen föregående år 2018. Av 

statistikrapporten för kalenderåret 2019 framgår att 29 personer avlidit, 51 har 

gått ur föreningen av olika skäl och 37 personer har gått med i föreningen. 

Några medlemmar har flyttat från orten, och ett antal har själva eller via 

anhöriga angett åldersskäl för att lämna sina medlemskap.  

AKTIVITETER 

Liksom tidigare år har föreningen erbjudit ett stort antal aktiviteter. Ett flertal 

funktionärer har tagit stort ansvar för dessa.  

Nio medlemsmöten, s.k. månadsmöten, har anordnats. Årsmötet hölls i 

februari. Programkommittén har tagit fram program för mötena, omväxlande 

med underhållning, information och föredrag. Mellan månadsmötena har flera 

aktiviteter anordnats samt även några under sommartid.  

Föreningen medverkade med en egen monter vid årets Enköpingsmässa i april 

månad i Idrottshuset i Enköping. Vid Seniormässan, som anordnades i 

Kompassen en lördag i november, deltog vi med en bemannad monter och i en 

presentation från scenen av pensionärsorganisationerna SKPF, PRO och SPF 

Seniorerna. Under den s.k. Trädgårdsdagen i Enköping i början av september 

hade föreningen också representanter på plats. Vid alla dessa tillfällen 

representerades föreningen av aktiva medlemmar. Viktigt för vår verksamhet 

är att vi som förening visar oss i olika sammanhang. Det ges goda möjligheter 

till information, samtal och personliga kontakter.  

Möten för information till nya medlemmar och övriga intresserade har 

anordnats. Ledamöter från styrelsen, representanter från olika kommittéer 

samt områdesgruppsledare har medverkat vid dessa. Styrelsen har även haft 

träffar med representanter för de olika områdesgrupperna.  

Verksamhetsberättelser från resekommittén, studiekommittén, 

bordtennissektionen, bridgeverksamheten och programkommittén ingår 

bifogade i handlingarna till årsmötet. Under året har ett mindre antal 

medlemmar ägnat sig åt boule och bowling. Planerade aktiviteter i form av 



vattengymnastik och gymnastik fick tyvärr ställas in. Anledningen till detta är 

att ledarna för dessa verksamheter arvoderas. Avgifterna blir så pass höga, att 

bara några få har anmält sig, och aktiviteterna har dessvärre ställts in.  

Varje år anordnas inom SPF Seniorerna en nationell lagtävling, Hjärnkoll. 

Föreningen representerades med gott resultat av ett tremannalag.  

STYRELSEARBETE 

Under verksamhetsåret 2019, efter årsmötet den 8 februari, har styrelsen 

bestått av Inger Rosén Hansson ordförande, vice ordförande vakant, Stig 

Hallgren sekreterare, Kenneth Löthegård kassör samt övriga ordinarie 

ledamöter Karin Berkö, Gerth Blomberg, Anita Nehler, Ulla Hedin, Jan-Olov 

Andersson och John Bergström. Ersättare i styrelsen har varit Bruno Edvinsson, 

Gudrun Hagdahl och Sven-Olof Johansson. Carl-Erik Lind har varit adjungerad 

till styrelsen som representant i KPR (Kommunala PensionärsRådet) och Stig 

Forshult i sin egenskap av redaktör för medlemstidningen Enabygden. Styrelsen 

har efter årsmötet haft tio sammanträden varav det första konstituerande. 

Styrelsens ledamöter har haft ansvar för olika delar av föreningens arbete 

enligt följande: 

Ulla Hedin har tillsammans med Karin Berkö arbetat med rekrytering och 

marknadsföring. Gerth Blomberg har deltagit i det Seniorråd, som den lokala 

polismyndigheten kallat till. Sven-Olof Johansson har varit kontaktperson i 

samband med de externa aktiviteter, t. ex. mässor, som vi deltagit i. Bruno 

Edvinsson, John Bergström och Sven-Olof Johansson har bildat en 

friskvårdsgrupp. Anita Nehler, Jan-Olov Andersson och Gerth Blomberg har 

tillsammans med Pia Rosenberg arbetat i programkommittén. Sven-Olof 

Johansson har varit kontaktperson för annonsörer till tidningen Enabygden. 

Inger Rosén Hansson har utöver ordförandeskapet haft ansvar för 

medlemsregistret.  

Då specifika ärenden diskuterats i styrelsen, har andra funktionärer adjungerats 

till sammanträden, såsom Torbjörn From från resekommittén, Bo Holmgren 

från studiekommittén och Gunnar Tallnäs i sin egenskap av webbansvarig. 

Representant från valberedningen har varit närvarande vid några tillfällen.  

Under en del av året har föreningens expedition på Kryddgården hållits öppen 

två timmar på tisdagar. Besökarna har inte varit så många hittills, men några 

har fått svar på frågor och kontakt med fr.a. styrelsemedlemmar. Dessutom har 

en dator köpts in till expeditionen. Tanken med detta är att i första hand 



styrelsemedlemmar ska använda denna dator och redan befintlig skrivare och 

kopiator. Efter överenskommelse med någon i styrelsen ska också andra 

medlemmar kunna få tillgång till utrustningen. Expeditionen kommer att hållas 

öppen vissa tider även i fortsättningen.  

Distriktsstyrelsen anordnar varje termin tema-/studiedagar. Styrelseledamöter 

deltog under året vid några av dessa med olika ämnen, t.ex. ordförandemöten, 

introduktion av nya styrelseledamöter och rekrytering och marknadsföring.  

Representanter från styrelsen har deltagit vid sammanträden i Södra samrådet, 

samverkansorgan mellan de sju föreningarna av SPF Seniorerna i Enköpings, 

Håbos och Hebys kommuner. Fem medlemmar deltog även vid distriktets 

årsstämma. 

Ordföranden och några ytterligare har under året varit med på möten, där 

tjänstemän från fr.a. upplevelseförvaltningen i Enköpings kommun informerat 

om det arbete, som pågår med översyn av bidrag till föreningar. För 

pensionärsorganisationerna gäller det frågor angående lokaler och vilka bidrag, 

som vi kan få. Då detta skrivs är det fortfarande oklart vad det ekonomiska 

resultatet kommer att bli för föreningen under år 2020. Vårt förslag till budget 

kommer att vara mycket osäkert. 

INFORMATION 

Under året har medlemstidningen Enabygden kommit ut med fyra nummer. 

Dessutom har särskilda informationsblad delats ut om planerade studiecirklar 

och motionsprogram. Redaktören Stig Forshult har med stöd från 

redaktionsgruppen lagt ner ett omfattande arbete med reportage, intervjuer, 

artiklar och kåserier. Han efterlyser intressanta bidrag och tips från 

medlemmarna till innehåll i tidningen. Tyvärr har intresset från annonsörer 

rasat på senare tid, något som uppenbarligen drabbar även andra tidningar. 

Detta minskar därmed våra intäkter. 

Ett stort tack riktas till de s.k. brevduvor i områdesgrupperna, vilka varit 

behjälpliga med att dela ut medlemstidningarna i tätorten. För övrigt används 

postdistribution. Tidvis har det varit svårt att rekrytera tillräckligt antal 

brevduvor. 

Alltmera efterfrågas i samhället totalt sett information via hemsidor. 

Föreningens hemsida har skötts av Gunnar Tallnäs.  

 



VERKSAMHETSPLAN FÖR SPF SENIORERNA ENABYGDEN 2020 

- Marknadsföring och rekrytering kommer att intensifieras för att bryta 

den nedåtgående trenden av antal föreningsmedlemmar. 

- Föreningen kommer som tidigare att representeras vid externa 

arrangemang, t.ex. mässor. 

- Alla slags aktiviteter, som genomförts under 2019, kommer att fortsätta 

under 2020. 

- Vi ska vara öppna för att hitta ytterligare, nya, intressanta och lockande 

aktiviteter. 

- Påverkansarbetet ska fortsätta och intensifieras i KPR och i 

polismyndighetens seniorråd. 

- Vi ska intensifiera arbetet med att hitta och uppmuntra flera medlemmar 

till att aktivt medverka i föreningens olika verksamheter. 

 

 

Inger Rosén Hansson                           Stig Hallgren                   Kenneth Löthegård 

 

 

Anita Nehler                                   Gerth Blomberg                   Jan-Olov Andersson 

 

 

John Bergström                             Ulla Hedin                                 Karin Berkö 

 

 



 

 

PROGRAMKOMMITTENS VERKSAMHET ÅR 2019 
 

Kommittén har bestått av Jan-Olov Andersson, Gerth Blomberg, Pia Rosenberg och samman- 

kallande Anita Nehler. Målsättningen att erbjuda två program per månad, varav ett vid varje 

månadsmöte samt ytterligare ett varje månad och några aktiviteter under sommarmånaderna har 

uppfyllts. Totalt har 24 program/aktiviteter genomförts under året, 9 i samband med månads- 

mötena, 4 pubaftnar med trubadurer, resten utflykter/studiebesök, information samt afternoon  

the och jullunch. 
 

Här följer ett axplock av några välbesökta programpunkter: 

Meteorologen tillika TV-kändisen Helen Tronstad föreläste om och visade bilder från sitt livs resa 

med båt, sibiriska järnvägen och slutligen flyg från Stockholm till Australien via Moskva, Peking, 

Kambodja och Thailand.  

Under hösten besökte riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) oss och talade om årsrikas villkor 

i samhället. Många medlemmar samt inbjudna från andra föreningar kom för att lyssna på henne. 

Föreläsningen om diabetes med docent Ulf Risérus i samarbete med Hjärt/Lungfonden var också 

välbesökt.  

En av sommarens allra vackraste och varmaste kvällar i juli gick Räkfrossan av stapeln i Wallinska 

Gårdens trädgård. Förtäring men även lite klurigheter och en tipspromenad ingick  
 

Då kommittén har fått god respons av medlemmarna för programutbudet så kommer vi att 

fortsätta arbeta för att erbjuda ett varierat program år 2020.  
  
Alla program som har genomförts inför publik under minst en halvtimme har anordnats i samarbete 

med SV, Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

Vid pennan Anita Nehler 



 

Verksamhetsberättelse från Studiekommittén i SPF år 2019 

 

Under året har Studiekommittén bestått av: Pia Rosenberg, Sven Gustafsson, 

Stig Forshult (avgick vid årsmötet 8/2), Solweig Widgar(nyvald) och                                                 

Bo Holmgren(sammankallande) 

 

 Studiecirkelprogrammet för vårterminen fanns med i SPF-s lokaltidning 

Enabygden nr 4 2018, som inlaga på mittuppslaget. 

 Den planerade landskapsresan till Dalsland och norra Bohuslän ägde rum 

vecka 22, 2019 med 42 deltagare. 

 Den 22 maj träffades 12 av SPF-s 18 cirkelledare till ett möte. Det började 

med lunch på Kompassen, fortsatte på Villa Sandgatan med erfarenhets-

utbyte, där ledarna fick berätta om sina cirklar och vad vi i Studie-

kommittén kunde hjälpa till med. Sist informerade Helena Westerlund 

från Vuxenskolan om utbildning och nytt material. 

 Enabygden nr 2, 2019 innehöll höstterminens 18 cirklar, däribland en ny-

startad om ”Tillsammans mot ensamheten” och fyra fulltecknade cirklar 

om Åland. 

 Vid månadsmötet den 13/9 ansvarade Studiekommittén för ”Levande 

bord”, där deltagarna kunde gå runt och prata med cirkelledarna och 

anmäla sig. De aktuella cirklarna för hösten presenterades kort. 

 Fjärde november fick SPF-s styrelse aktuell information om situationen i 

Studiekommittén. Där påpekades svårigheter med att rekrytera nya 

cirkelledare och att nästa ”Levande bord” ska få en annan form. 

 Ett varmt tack till våra trogna cirkelledare som ställt upp och tagit hand 

om olika grupper i många spännande ämnen under året. 

 

Nu säger vi farväl till 2019, som vi tycker blev ett gott studieår med många 

deltagare och ledare i skilda ämnen. 2020 väntar och vi ser med tillförsikt 

fram mot ett nytt studieår. 

 

Enköping den 29 december 2019 

 

Studiekommittén genom Bo Holmgren 

  



SPF Enabygdens resekommitté. Årsberättelse för år 2019.
Resekommittén avger härmed rapport över dess verksamhet under året.

Följande resor och arrangemang har planlagts och genomförts:

Datum Evenemang Ant.delt.

2019-01-17 Uppsala stadsteater 37 st

2019-02-12 Leksaksmuseum, Stockholm 25 st

2019-03-07 Nationalmuseum, Stockholm 47 st

2019-04-24 Hälleskogsbrännan, Sätra Brunn 50 st

2019-05-11 Artipelag 46 st

2019-08-15 Hemlig resa 38 st

2019-09-19 Villa Akleja, Vaxholm 40 st

2019-10-22 Spelman på taket, Stockholm 35 st

2019-11-23 En värsting till syster, Stockholm 40 st

2019-12-05 Uppsala stadsteater 23 st

st

st

st

st

st

st

st

st

Summa antal deltagare: 381 st

Ekonomirapport:
Resekommittén har under året anordnat tio resor.

Våra resor omfattar endagsresor. De resenärer som deltar i våra resor är en ofta samma personer 

som återkommer.

Dessvärre ser vi fortfarande en tendens att antalet deltagare per resa minskar. Tidigare kalkylerade vi med

50 pers/resa,  men nu har vi tvingats dra ner antalet till 40 pers/resa.

Resorna kalkyleras till självkostnadspris, dock med marginal för oförutsedda kostnader t ex reducerat 

deltagarantal i "sista minuten” p g a sjukdom, samt diverse omkostnader för telefon, porton, datapapper, mm.

Kommittén har under året disponerat bankkonton i Sparbanken Enköping inklusive anslutning till bankgiro.

Ekonomiska transaktioner sker via internetbanken. 

Vid årets slut, 2019-12-31, redovisas ett banktillgodohavande 40060 kr samt ett transaktionskonto 

på 34 434 kr.

Kontona innefattar bl. a. deltagaravgifter för resor i början av år 2020.

Enköping 2020-01-02

Resekommittén

Lisbeth Broström

May-Britt Waghorn

Torbjörn From



SPF – kören Västanvinds verksamhet 

1/1 – 31/12- 2019 

 

Västanvind har avslutat sitt 34:e verksamhetsår. 

Kören har under året haft 25 betalande medlemmar. Några 

slutade, sjukdomsbetingad, men det tillkom nya medlemmar. 

Vid årets slut var vi så 26 medlemmar.  

Britt Deng slutade efter 10 terminer att leda kören. Lena 

Westberg tog över taktpinnen vid höststarten. Då både tid 

och dag byttes, var några medlemmar tvungna att avsäga sitt 

deltagande. Det vi fortfarande saknar i sånggemenskapen är 

fler herröster! 

Kören har under hösten övat på torsdagar kl. 10 – 11.30 i 

Västerledskyrkan.  

Kören har under året uppträtt på SPF-s årsmötet, vid ett 

tillfälle vid Gudstjänst i Vårfrukyrkan och vid ett 

Torsdagsmöte i Västerledskyrkan där vi sjöng in Advent, 

Därutöver ordnade vi, med SPF´s hjälp, en Vår - Caprice 

tillsammans med SPF – kören Seniorklang från Avesta, med 

efterföljande kakbuffé. Arrangemanget var mycket 

uppskattad och kan tänkas att upprepas. 

Heidi Rosén, Ordförande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SPF-BRIDGE 2019 
 

Undertecknade ansvariga för Enabygdens bridgeverksamhet avger följande 

verksamhetsberättelse för år 2019. 

 

Vi hyr lokal av Enköpings Bridgesällskap, Eriksgatan 12, och har spelat 31 onsdagsförmiddagar 

med ca 21 deltagare varje gång.  

 

Även i år var Enabygden utan deltagare i distriktsmästerskapen i Uppsala. 

 

De tidigare utbytena mellan olika bridgeklubbar har p g a stigande ålder bland de engagerade 

medlemmarna tyvärr uteblivit även i år. 

 

Enköping den 13 december 2019 

 

 

Barbro Sandberg   Ada Engström 



  

 

 
Verksamhetsberättelse 2019 för bordtennissektionen inom SPF Seniorerna 
Enabygden, Enköpings Pingisveteraner 
 
Årsmötet 2019 hölls den 22 februari på Villa Sandgatan 
 
Sedan dess har styrelsen haft följande sammansättning:  
Ordförande Tommy Axnér, vice ordförande Peter Örberg, kassör Sture Gustafsson, 
sekreterare Stig E. Forshult och klubbmästare Stig Sköldberg 
Revisorer Göran Johansson och Torvald Johansson 
Valberedning Glen Ärnils och Torgny Lanneborn 
Hedersordförande är Lennart Andersson 
 
Sektionsmedlemmar  
Antalet medlemmar var vid årets början 32 och vid dess slut 34 personer. 
 
Styrelsemöten  
Styrelsen har hållit 10 möten, den 8 januari, 19 februari (konstituerande), 23 mars, 
14 maj, 27 augusti, 10 och 13 september, 8 och 29 oktober samt 6 december.  
 
Bordtennisspel 
* Föreningen har bedrivit friskvård i form av bordtennisspel varje tisdags och 

fredag på Kryddgården samt måndag och torsdag i Idrottshuset.  
* Två lagmatcher har spelats mot PRO i Bålsta. Den första matchen vanns av 

Enköping med 25-23 och den andra av Bålsta med samma siffror.  
* Pingisturnering under påskhelgen vanns av Tommy Axnér följd av Peter Örberg 

och Bo Ceder. Trekampen spelades den 17-19 juni. Peter Örberg vann i bangolf, 
Sture Gustafsson i boule och Lennart Ramstedt sammanlagt. 

* Sju medlemmar deltog under SPF-mästerskapen i Örebro den 4 och 5 maj. Där 
kom Peter Örberg trea i hs 65, medan Torgny Lanneborn vann B-slutspelet i hs 
70 och Ulf Boström blev tvåa i B-slutspelet i hs 80. 

 
Social verksamhet  
* Föreningens Luciafest ägde rum i ESK:s klubblokal den 10 december med god 

mat, lotterier och underhållning av PROvisa. Då deltog drygt 30 personer.  
* De medlemmar som under året fyllt jämna femtal år har på olika sätt uppvaktats 

av föreningen. Pga Lennarts sjukdom firades han först den 20 december. 
 
Övrig verksamhet 
* I början på september hade flera av EPV:s medlemmar förmånen att delta i en 

kurs om hjärt- och lungräddning samt användning av hjärtstartare.  
 
Slutord 
Vi tackar våra sponsorer, ICA Maxi, Sparbanken Enköping, PART och Street Feet 
för generöst stöd under 2019. Sektionen fyller 10 år den 20 februari 2020. 
 
Enköping den 8 januari 2020 
Tommy Axnér 
Peter Örberg, Stig E. Forshult, Sture Gustafsson, Stig Sköldberg  
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Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Senaste ver.nr: A342

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
100,003010 Försäljning
280,003099 Övriga intäkter

80 795,003110 Medlemsavgifter
44 346,813130 Mötesintäkter
4 742,003320 Lotterier, intäkter

16 970,113350 Kursavgifter
20 980,003360 Medlemstidningen, intäkter

S:a Nettoomsättning 168 213,92

Övriga rörelseintäkter
14 450,003987 Kommunala bidrag, lokaler
11 085,003988 Hyresersättning från SV
7 300,003989 Övriga erhållna bidrag

S:a Övriga rörelseintäkter 32 835,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 201 048,92

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-607,254010 Inköp materiel och varor
-268,004020 Materialkostnader

-43 330,004354 Hyra lokaler
S:a Råvaror och förnödenheter -44 205,25

156 843,67Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-81 766,005010 Medlemstidning kostnad
-2 301,005020 Resekostnad

-500,005030 Avgifter distrikt och förbund
-2 158,005070 Kurser
-6 500,005090 Bidrag Västanvind

-29 962,865193 Möteskostnader
-1 580,005420 Programvaror, licenser
-2 549,005430 Kostnad lotterier
-1 624,005618 Styrelsemöten

-195,005700 Representation och uppvaktning
-16 218,005910 Annonsering
-8 313,005940 Utställning och mässor
-2 466,806110 Kontorsmateriel
-4 976,006150 Trycksaker
-1 167,006211 Telefon
-1 200,006213 Mobilt bredband för exp
-1 487,006250 Porto och postbefordran
-9 644,006340 Kontorsinventarier

-790,006541 Redovisningsprogram
-1 318,006570 Bankkostnader, momsfria

S:a Övriga externa kostnader -176 715,66

Personalkostnader
-14 300,007310 Kostnadsersättningar, styrelsen
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Resultatrapport

Perioden

-1 000,007320 Revisionsarvoden
S:a Personalkostnader -15 300,00

S:a Rörelsens kostnader -236 220,91

-35 171,99Rörelseresultat före avskrivningar
-35 171,99Rörelseresultat efter avskrivningar
-35 171,99Resultat före finansiella intäkter och kostnader
-35 171,99Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-35 171,99Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-35 171,99Resultat före skatt

Beräknat resultat: -35 171,99



Sida 1  (1)

Utskriven: 2020-01-21 10:11:12

SPF SENIORERNA ENABYGDEN, 802447-9597

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Senaste ver.nr: A342

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

16 649,03 16 649,03 0,00 16 649,031910 Räntefond 7121-8032804

70 372,91 70 372,91 -35 171,99 35 200,921930 Transaktionskonto 7121-14-09538

17 129,77 17 129,77 0,00 17 129,771940 Mälarkonto 7121-12-09393

50 070,61 50 070,61 0,00 50 070,611941 Mälarkonto 8305-5, 469565-8, spärrat

S:a Kassa och bank 154 222,32 154 222,32 -35 171,99 119 050,33

S:a Omsättningstillgångar 119 050,33-35 171,99154 222,32154 222,32

S:a TILLGÅNGAR 119 050,33-35 171,99154 222,32154 222,32

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-142 218,77 -142 218,77 0,00 -142 218,772061 Eget kapital/Inbetalda insatser

-12 003,55 -12 003,55 0,00 -12 003,552068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -154 222,32 -154 222,32 0,00 -154 222,32

S:a Eget kapital -154 222,320,00-154 222,32-154 222,32

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-154 222,320,00-154 222,32-154 222,32

Beräknat resultat: 0,00 0,00 -35 171,99 -35 171,99



SPF Budget-2018

Resultat-2019 Budget - 2020
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3010 Försäljning 100 0
3099 Övriga intäkter 280,00 0
3110 Medlemsavgifter fullbetalande 80 795,00 80000
3130 Mötesintäkter 44 346,81 50000
3320 Intäkter lotterier 4 742,00 5000
3350 Kursavgifter 16 970,11 20000
3360 Medlemstidningen intäkter 20 980,00 21000

Summa nettoomsättning 168 213,92 176000

Övriga rörelseintäkter
3987 Kommunala bidrag, lokaler 14 450,00 45000
3987 Hyresersättning från SV 11 085,00 0
3989 Övriga bidrag 7300 7000

Summa övriga rörelseintäkter 32 835,00 52000

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 201 048,92 228000

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4010 Inköp av material och varor -607,25 -2000
4023 Materialkostnader -268,00 0
4049 Övriga kostnader 0,00 -3000
4354 Hyra av lokaler -43 330,00 -45000

Summa råvaror och förnödenheter -44 205,25 -50000

BRUTTOVINST 156 843,67 178000

Övriga externa kostnader
5010 Medlemstidning kostnad -81766,00 -70000
5020 Resekostnad -2301,00 -5000
5030 Avgifter distrikt och förbund -500,00 -6000
5050 Information 0,00 -1500
5060 Friskvård avgifter 0,00 0
5070 Kurser -2158,00 -5000
5090 Bidrag Västanvind -6500,00 -6500
5193 Möteskostnader -29962,86 -30000
5410 Förbrukningsinventarier 0,00 -2000
5415 Distriktsstämma 0,00 -500
5420 Programvaror,licenser -1580,00 -1500
5430 Kostnad lotterier -2549,00 -2000
5460 Förbrukningsmaterial 0,00 0
5490 Övriga förbrukningsinvent./material 0,00 -8000
5610 Personbilskostnader 0,00 0
5618 Styrelsemöten -1624,00 -1500
5700 Representation och uppvaktning -195,00 -500
5910 Annonsering -16218,00 -17000
5930 Reklamtrycksaker 0,00 -3000
5940 Utställning och mässor -8313,00 -10000
6070 Representation och uppvaktningar 0,00 0
6080 Bankgarantier 0,00 0
6110 Kontorsmaterial -2466,80 -2500
6150 Trycksaker -4976,00 -5000
6211 Telefon -1167,00 -1200
6213 Mobilt bredband för exp -1200,00 -2500
6250 Postbefordran -1487,00 -2500
6340 Kontorsinventarier -9644,00 -3500
6390 Övriga kostnader 0,00 -1500
6541 Redovisningsprogram -790,00 -2200
6570 Bankkostnader -1318,00 -1500

Summa övriga externa kostnader -176715,66 -192400

Personalkostnader
7310 Kostnadsersättningar styrelsen -14 300,00 -15800
7338 Revisionsarvoden 0 -1000

Summa personalkostnader -14 300,00 -16800

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -235 220,91 -209200

RESULTAT -34 171,99 18800



Valberedningens förslag till SPF Seniorerna Enabyggdes årsmöte 

                                    20200214 

 

Ordförande för årsmötet         Bengt Wahlberg 

Sekreterare för årsmötet        Stig Hallgren 

Justerare 2 st.                            Utses på mötet 

Antal ledamöter i styrelsen     7st 

Ersättare i styrelsen                  2st 

Ordförande 1 år                         Inger Rosén Hansson          Omval. 

Styrelse Vald  t.o.m -21             Kenneth Löthegård              

                Vald  t.o.m.-21      Karin Berkö                            

                 Vald  t.o.m-21              Gert Blomberg                      

Styrelse   2 år t.o.m.-22            Anita Nehler                       Omval    

Styrelse  2år t.o.m -22             Pia Rosenberg                     Nyval                   

Styrelse  1 år t.o.m.-21           Stig Hallgren                        Omval    

Ersättare 1år t.o.m -21          Bruno Edvinsson                 Omval 

Ersättare 1 år t.o.m-21          Sven-Olof Johansson          Omval 

Revisorer    1år                          Lars Wallander                   Omval 

                     1år                          Glenn Ärnils                        Omval 

Ersättare     1år                          Monika Sahlen                   Omval 

Rekryteringsansvariga 

           Vald t.o.m-21                 Karin Berkö                          

Programkommitte 

           2 år          t.o.m. -22         Anita Nehler                       Omval 

           2 år         t.om. -22           Pia Rosenberg                     Omval 

           2 år         t.o.m.-22           Gert Blomberg                    Omval 

 

 

 



Redaktionsgrupp     Vald  t.o.m-21   Chefred.  Stig Forshult                

                                   Vald  t.o.m-21                       Karl-Erik Lind               

                                    1år t.o.m.-21                     Maj Kinnbo                 Omval 

                                     1 år t.o.m-21                    Sven-Olof Johansson Omval 

 

Webbansvarig          1 år t.o.m-21                      Gunnar Tallnäs           Omval 

                              

Läkemedelsansvarig  Vakant          

Friskvårdskommitte  Vakant 

Resekommitte         Vald t.o.m-21                     May-Britt Waghorn   

                                      2år t.o.m-22                       Torbjörn From            Omval 

                                      2år  t.o.m-22                      Lisbeth Broström       Omval 

Studiekommitte 

                                      Vald t.o.m-21                         Bo Holmgren              

                                      Vald t.o.m-21                         Pia Rosenberg           

                                       Vald t.o.m 21                       Solveig Widgar                                    

                                       2år t.o.m-22                        Håkan Palm              Nyval 

KPR                              Vald  t.o.m. -21                      Karl-Erik Lind              

Valberedning har varit: 

Områdesgrupp 1        Barbro Larsson Teda Risberga    070-361 58 66   Sammankallande 

                             3       Sören Sagström  Jung 18             070-671 48 04 

                             4       Vakant 

                             5       Monika Sahlen  Gulsporreg.       070-547 65 44 

                             6       Evy Johansson  Fj-100gatan       073-562 96 76 

                             7       Matz Roberg  Hägnadsvägen  3D.  073- 554 44 55        

                        

 

                                       


	1 ENABYGDEN försättsblad till Årsmöte 2020
	2
	2c  Innehållsförteckning
	3 Dagordning
	4 Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 Enabygden
	5 Programkommittens sammanfattning av år 2019 (1)
	6  Verksamhetsberättelse från Studiekommittén i SPF år 2019
	7 2019 årsberättelse resekommitten
	8 VB Västanvind
	9 Verksamhetsberättelse 2019 Bridge
	10   2019PingisVerksberKort
	11 Resultatrapport 2019
	0,00
	Rörelsens intäkter och lagerförändring	
	Nettoomsättning
	 

	Övriga rörelseintäkter
	 


	Rörelsens kostnader
	Råvaror och förnödenheter
	 

	
	Bruttoresultat

	Övriga externa kostnader
	 

	Personalkostnader
	 


	
	
	Rörelseresultat före avskrivningar
	Rörelseresultat efter avskrivningar
	Resultat före finansiella intäkter och kostnader
	Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
	Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
	Resultat före skatt




	12  Balansrapport 2019
	0,00
	TILLGÅNGAR
	Omsättningstillgångar
	Kassa och bank


	EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
	Eget kapital
	Balanserat kapital




	13   SPF Budget 2020
	Blad1

	14  Valberedningens förslag årsmötet 2019

