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Bilaga till Enabygden nr 1, 2021

VERKSAMHETSÅRET 2020, ÅRSMÖTESHANDLINGAR 26 februari 2021

INFORMATION om hur årsmötet kommer att gå till:
Den pågående pandemin gör att vi detta år inte kan genomföra årsmötet på vanligt sätt. 
Styrelsen har valt att skicka ut årsmöteshandlingarna till samtliga medlemmar som 
bilaga till medlemstidningen Enabygden nr 1 samt förslag till beslut och röstsedel. 
Utskicket sker via e-post och via post till dem, som inte har angett e-postadress. Likaså 
kan medlemmarna skicka in sina röster via e-post respektive post. Röstsedel ska ha 
kommit till föreningens röstmottagare före kl 12 fredagen den 26 februari för att den 
ska räknas.
En ordförande och två justeringspersoner väljs för att se till att årsmötet genomförs på 
säkert sätt. Protokoll skrivs i vanlig ordning av en sekreterare. 

DAGORDNING
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
4. Fastställande av dagordningen
5. Verksamhetsberättelse för år 2020
6. Ekonomisk redogörelse och revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om årsavgift för år 2022
9. Beslut om rambudget för 2021
10.  Godkännande av verksamhetsplan för 2021
11. Val  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020
Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen var vid årets början 826. Antalet har under året sjunkit 
med 48 personer till 778, en minskning med 5,8 %. Av statistikrapporten för 
kalenderåret 2020 framgår att 23 personer avlidit, 41 har gått ur föreningen av olika 
skäl, och 16 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. Vid årets slut var 488 kvinnor och 290 män medlemmar i föreningen. 
Aktiviteter
Liksom tidigare år planerade föreningen ett stort antal aktiviteter för år 2020. Ett flertal 
funktionärer tog stort ansvar för detta. Under årets första månader utvecklades en helt 
oväntad situation, då ett dittills okänt coronavirus spreds över världen och förorsakade 
varierande sjukdomstillstånd, covid19. Detta innebar totalt förändrade möjligheter för 
föreningen att enligt plan genomföra de olika verksamheterna, vilket framgår av 
exempel på utdrag ur verksamhetsberättelser från kommittéerna m.fl. för året.  

Rapport från programkommittén (Anita Nehler, Pia Rosenberg, Gerth Blomberg):
Året började bra och vi hann med 5 planerade program, 3 månadsmöten och 2 andra 
aktiviteter under våren. Första månadsmötet hade vi besök av jurist Christina Skog från 
Enköping. För en rekordpublik av 120 personer föreläste hon om den s.k. 
”Framtidsfullmakten”. Hennes föreläsning rönte stort intresse bland seniorerna och 
många nya medlemmar deltog.
Andra mötet var vårt årsmöte. Efter sedvanliga årsmöteshandlingar så underhölls de 80 
deltagarna av trubaduren Kurt Beijer, som sjöng och spelade gitarr. Mellan visorna 
berättade han lite historier. 
Marsmötet fredagen den 13 mars fick besök av riksdagsledamot Solveig Zander, 
boende i Enköping. Hon berättade om Pensionsgruppens arbete med våra framtida 
pensioner. Solveig ingår i den gruppen. Endast 42 personer deltog då p.g.a. att larmet 
om Coronapandemin kom den 11 mars och folk började dra öronen åt sig. 
I slutet av januari hade vi besök av läkaren Christina Mörk, från Uppsala, som föreläste 
om ”Läkemedel för äldre”. En intressant och välbesökt föreläsning med 105 åhörare, 
SPF-medlemmar och medlemmar i andra seniororganisationer som vi bjudit in.
Fredagen den 28 februari bjöds det på Trubadurafton med Enköpingssonen Mats 
Persson i Rugbylokalen. Det var vår mest besökta pub/trubadurafton någonsin med hela 
49 deltagare. Mats underhöll publiken med fina låtar, eget gitarrspel samt en välgjord 
musikquiz. Förtäringen bestod av goda räkmackor samt lättöl/vatten/läsk. Därefter kaffe 
och kaka. En jättetrevlig eftermiddag/kväll. 
Efter tredje månadsmötet blev det stopp på de flesta aktiviteterna inom vår 
SPF-avdelning med anledning av Covid19. Alla 70 plussare ansågs som sköra och 
måste hålla avstånd och tänka på att inte träffa andra människor om det inte var absolut 
nödvändigt. 
Vår kommitté planerade lite inför sommaren och senare även för hösten. Men dessa 
planer skrinlades snabbt och vi funderade mycket på om och vad vi skulle kunna 
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erbjuda medlemmarna. Då kom vi på idén med att anordna tipspromenader i 
Drömparken. Sagt och gjort. Onsdag 3 juni kl 14 startade vi tipspromenaderna och höll 
på fram t o m onsdag 9 december. I början och slutet varannan vecka men under augusti 
t.o.m. oktober varje vecka. Under oktober började vi samarbeta med Resekommitténs 
ledamöter. De tog sedan över helt de 3 sista gångerna. Tipspromenaderna visade sig 
vara mycket uppskattade av SPF-arna. Även vi som arrangerade har haft både roligt och 
trevligt. Många nya deltog och även icke medlemmar. Alla var välkomna att vara med. 
Många trogna deltagare var med nästan varje gång och många kom i mycket god tid, 
innan arrangörerna var riktigt klara. Det var folk som gick för egen maskin samt de med 
rullatorer, kryckor/käppar och elopeder. Under fruktsäsongen bjöds på goda äpplen och 
päron. Det blev en festlig final den 9 december då arrangörerna hade iklätt sig 
tomteluvor och bjöd på varm glögg och pepparkakor. Trevligt och uppskattat. Två 
gånger under den här tiden var det hela 46 personer som deltog. Annars ca 30-40 
personer varje gång. Att få lite motion, gnugga geniknölarna, insupa lite frisk luft och få 
möjlighet att få träffa vänner och bekanta och prata lite var det viktiga under den här 
tiden. Ett stort och varmt tack till alla er som deltagit och tack Resekommittén för gott 
samarbete!
 
Rapport från studiekommittén (Bo Holmgren, Pia Rosenberg, Solweig Widgar och 
Håkan Palm):
Studiecirkelprogrammet för vårterminen fanns med i SPF:s lokala tidning Enabygden i 
en kortfattad version i nummer ett 2020. De flesta cirklarna återstartade igen i slutet av 
januari eller början av februari. Under mars månad kom ett beslut från SPF-styrelsen 
lokalt att tills vidare avbryta all studieverksamhet på grund av smittorisken för 
covid-19.
Vår planerade gruppresa till Åland med 46 deltagare fick tyvärr avbeställas.
I september fick vi klartecken att återuppta våra studier igen med noggranna 
corona-restriktioner, bland annat började tre bokcirklar, Aktuella händelser och fyra 
cirklar om landskapet Småland, dit en resa är planerad vecka 21, 2021.
I november kom åter ett beslut att avbryta studieverksamheten på grund av den nya 
smittvågen av covid-19.
Trots alla svårigheter under 2020 vill vi tacka alla våra trogna cirkelledare, som tagit 
hand om olika grupper i spännande ämnen under 2020. 
 
Rapport från kören Västanvind (via ordförande Heidi Rosén):
Innan pandemin slog till hann vi öva vid 5 tillfällen! Under sommaren sågs några 
medlemmar i Drömparken till ”samkväm”. Någon var förutseende och tog med sig 
lämpliga noter. När vi sjöng föddes tanken att vi skulle kunna sjunga utanför 
äldreboenden!! Sagt och gjort. Vid ett tillfälle sjöng vi utanför Kungsgården, vilket var 
mycket uppskattat, och vid två tillfällen på Orion, detta på grund av flykt undan 
störtregn vid första försöket.
Efter att inskränkningarna blev fler, fortsatte en liten del av medlemmarna, att ses vid 
några tillfällen i någon av stadens konditorier, först ute, men eftersom hösten knackade 
på, även inne.
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Vi hade stora planer att öva under våren till 35-års jubileet! Det skulle firas med 
uppträde samt kakbuffé! Därav blev det inget då Corona satte stopp för det! Men vi 
hoppas kunna ta igen det vid lämpligt tillfälle.  
 
Exempel på andra konsekvenser av pandemin, beskrivna i rapporter från olika 
aktiviteter
Pandemin har inneburit att resekommittén inte har kunnat anordna några resor, en av 
många mycket uppskattad del av föreningens utbud av aktiviteter.
Enköpings pingisveteraner:
Sektionens huvudsakliga verksamhet är att bedriva friskvård i form av bordtennisspel i 
såväl Idrottshuset som på Kryddgården. På grund av coronapandemin stängdes 
Kryddgården i mars och Idrottshuset i november. Pandemin har generellt begränsat 
verksamheten mycket kraftigt. 
Liknande begränsande effekter beskrivs från bridge- och bowlingaktiviteterna.
Att spela boule på ett smittskyddssäkert sätt har man däremot kunnat göra under maj- 
september.
Styrelsen hade planerat att delta vid årets Enköpingsmässa i april månad. Mässan sköts 
upp till hösten men fick även då ställas in. Under den s.k. Trädgårdsdagen i Enköping i 
början av september hade föreningen också räknat med att ha representanter på plats. 
Trädgårdsdagen ställdes in p g a situationen med betydande smittspridning i samhället.  
 
Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret 2020, efter årsmötet den 14 februari, har styrelsen bestått av 
Inger Rosén Hansson ordförande, Pia Rosenberg vice ordförande, Stig Hallgren 
sekreterare, Kenneth Löthegård kassör samt övriga ordinarie ledamöter Anita Nehler, 
Karin Berkö och Gerth Blomberg. Ersättare i styrelsen har varit Bruno Edvinsson och 
Sven-Olof Johansson. Carl-Erik Lind har varit adjungerad till styrelsen i sin egenskap 
som representant för KPR (Kommunala PensionärsRådet) och Stig Forshult som 
redaktör för medlemstidningen Enabygden. Styrelsen har efter årsmötet haft fyra 
sammanträden varav det första konstituerande. Styrelsen har för övrigt arbetat 
mestadels via kontakter med hjälp av e-post och telefon. Föreningens expedition på 
Kryddgården har varit stängd under tiden för pandemin. 
Fem ledamöter deltog vid distriktets årsstämma i slutet av mars. Röstning genomfördes 
via e-post. Representanter från styrelsen har deltagit vid två sammanträden i Södra 
samrådet, samverkansorgan mellan SPF Seniorerna i Enköpings, Håbos och Hebys 
kommuner. Två sammanträden ställdes in. Ordföranden har varit med vid digitala 
informationsmöten från fr.a. Upplevelseförvaltningen i Enköpings kommun angående 
föreningsbidrag m.m. 
 
Rapport från KPR (Kommunala PensionärsRådet) av Carl-Erik Lind:
Normalt har KPR 3 möten på våren och 3 möten på hösten. På grund av den pågående 
pandemin ställdes möte 2 och 3 på våren in. Under hösten har mötena skett digitalt. Vid 
de vanliga mötena har det ofta varit många som deltagit samtalen och jag har upplevt 
det som att kommunens representanter tagit till sig en del av synpunkterna från 
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organisationerna. Vid de digitala mötena har dialogerna nästan helt uteblivit. Istället har 
mötena mest blivit information. Vi har fått information om planerna för byggandet av 
ett stort antal bostadsområden i staden och närområdet. Själv har jag väckt frågan om 
KPR kan få vara involverat i det planarbetet men ej fått svar. Med tanke på bostäder för 
äldre.
Vi har också fått veta att kommunens ekonomi är OK nu men att det blir värre om något 
eller några år.
Något som tagits upp från oss organisationerna är klagomål angående svårigheterna för 
organisationerna att få tillgång till kommunens lokaler. Särskilt efter pandemiutbrottet. 
Vi ska få svar men har inte fått något.
Ibland känns det som att kommunens representanter inte bryr sig om våra synpunkter 
men jag får ju inse att vi bara sitter i ett råd och att besluten fattas politiskt. Det finns ju 
också flera andra råd som har synpunkter. Så det är bara att fortsätta att deltaga och visa 
att vi finns.
Information
Under året har medlemstidningen Enabygden kommit ut med fyra nummer. 
Informationsblad gavs också ut om planerade studiecirklar. Redaktören Stig Forshult 
har med stöd av redaktionsgruppen lagt ner ett omfattande arbete med reportage, 
intervjuer, artiklar, kåserier m.m. Han efterlyser intressanta bidrag och tips till innehåll i 
tidningen. Sven-Olof Johansson har varit behjälplig med kontakt med annonsörer. 
P.g. av coronapandemin har föreningen övergått till distribution av tidningen via e-post, 
post och föreningens hemsida. Alltmera efterfrågas i samhället information digitalt. 
Föreningens hemsida har skötts av Gunnar Tallnäs.  
 
Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Enabygden 2021

- Styrelsen kommer att följa coronapandemins utveckling mycket noga och vad 
den betyder för föreningens verksamhet.

- De aktiviteter, som har fått ställas in, kommer att återupptas eller omvandlas på 
smittskyddssäkert sätt, då det blir möjligt.

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

- Vi ska intensifiera arbetet med att hitta och uppmuntra medlemmar till att aktivt 
medverka i föreningens olika verksamheter.

- Vi måste arbeta med marknadsföring och rekrytering för att bryta den 
nedåtgående trenden av antal föreningsmedlemmar.

 

Inger Rosén Hansson             Pia Rosenberg           Stig Hallgren

Kenneth Löthegård                 Anita Nehler               Karin Berkö 

Geth Blomberg 
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Valberedningens förslag till SPF Seniorerna Enabygdens årsmöte 20210226
Ordförande för årsmötet         Bengt Wahlberg
Sekreterare för årsmötet         Stig Hallgren
Justerare 2 st.                          Sören Sagström, Barbro Larsson
Antal ledamöter i styrelsen     7st
Ersättare i styrelsen                 2st
Ordförande 1 år                       Inger Rosén Hansson          Omval
Styrelse:
Vald   t.o.m årsm.-22              Kenneth Löthegård             Omval     
          ”          årsm.-22            Karin Berkö                        Omval
          ”          årsm.-22            Gert Blomberg                    Omval
         ”           årsm.-23            Anita Nehler                        Omval
         ”           årsm.-23             Pia Rosenberg                     Omval
         ”           årsm-.22             Stig Hallgren                       Omval   
Ersättare :
Vald t.o.m. årsm.-22               Sven- Olof Johansson         Omval
          ”        årsm.-23              Reine Fredengrener              Nyval    
Revisorer    1år                        Lars Wallander                   Omval
                    1år                       Glenn Ärnils                        Omval
Ersättare     1år                        Monika Sahlén                    Omval

Följande förslag ges till styrelsen att tillsättas:

Rekryteringsansvarig
           Vald t.o.m-22                 Karin Berkö                         
Programkommitté
           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-22                    Chefred. Stig Forshult 
                                  Vald t.o.m-22                     Carl-Erik Lind
                                  1 år t.o.m.-22                     Maj Kinnbo                    Omval
                                  1 år t.o.m.-22                      Sven-Olof Johansson     Omval 
Webbansvarig           1 år t.o.m.-22                      Gunnar Tallnäs              Omval
Läkemedelsansvarig: Vakant
Friskvårdskommitté: Vakant
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Resekommitté              Vald t.o.m-23                     May-Britt Waghorn     Omval
                                      2 år t.o.m-22                      Torbjörn From            Omval
                                      2 år t.o.m-22                      Lisbeth Broström        Omval
Studiekommitté            Vald t.o.m-23                     Bo Holmgren   
                                      Vald t.o.m-23                     Pia Rosenberg 
                                      Vald t.o.m 23                     Solveig Widgar 
                                      2 år t.o.m-22                       Håkan Palm              Nyval
KPR                              Vald t.o.m. -22                    Carl-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 Sahlén     Gulsporreg.             070-547 65 44
                             6       Evy Johansson      Fj-100-gatan           073-562 96 76
                             7       Matz Roberg        Hägnadsvägen 3 D.  073- 554 44 55



Sida 1  (2)
Utskriven: 2021-01-18 11:25:21

SPF SENIORERNA ENABYGDEN, 802447-9597
Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Senaste ver.nr: A179

Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående
år, totaltFöregående år,totalt

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
0,00 0,0% 100,003010 Försäljning

920,00 328,6% 280,003099 Övriga intäkter
62 770,00 77,7% 80 795,003110 Medlemsavgifter
25 953,00 58,5% 44 346,813130 Mötesintäkter

0,00 0,0% 4 742,003320 Lotterier, intäkter
12 715,00 74,9% 16 970,113350 Kursavgifter
14 140,00 67,4% 20 980,003360 Medlemstidningen, intäkter

S:a Nettoomsättning 168 213,92116 498,00 69,3%

Övriga rörelseintäkter
64 440,00 446,0% 14 450,003987 Kommunala bidrag, lokaler

0,00 0,0% 11 085,003988 Hyresersättning från SV
2 410,00 33,0% 7 300,003989 Övriga erhållna bidrag

S:a Övriga rörelseintäkter 32 835,0066 850,00 203,6%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 183 348,00 201 048,9291,2%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
0,00 0,0% -607,254010 Inköp materiel och varor
0,00 0,0% -268,004020 Materialkostnader

-280,00 - 0,004049 Övriga kostnader
-40 184,00 92,7% -43 330,004354 Hyra lokaler

S:a Råvaror och förnödenheter -44 205,25-40 464,00 91,5%

Bruttoresultat 142 884,00 156 843,6791,1%
Övriga externa kostnader

-47 019,00 57,5% -81 766,005010 Medlemstidning kostnad
-1 149,00 49,9% -2 301,005020 Resekostnad

0,00 0,0% -500,005030 Avgifter distrikt och förbund
-522,00 24,2% -2 158,005070 Kurser

0,00 0,0% -6 500,005090 Bidrag Västanvind
-17 887,95 59,7% -29 962,865193 Möteskostnader
-2 078,00 131,5% -1 580,005420 Programvaror, licenser

0,00 0,0% -2 549,005430 Kostnad lotterier
0,00 0,0% -1 624,005618 Styrelsemöten
0,00 0,0% -195,005700 Representation och uppvaktning

-6 090,00 37,6% -16 218,005910 Annonsering
-7 563,00 91,0% -8 313,005940 Utställning och mässor
-3 821,75 154,9% -2 466,806110 Kontorsmateriel



Sida 2  (2)
Utskriven: 2021-01-18 11:25:21

SPF SENIORERNA ENABYGDEN, 802447-9597
Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Senaste ver.nr: A179

Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående
år, totaltFöregående år,totalt

-79,00 1,6% -4 976,006150 Trycksaker
-1 326,00 113,6% -1 167,006211 Telefon
-2 977,00 248,1% -1 200,006213 Mobilt bredband för exp

-98,00 6,6% -1 487,006250 Porto och postbefordran
0,00 0,0% -9 644,006340 Kontorsinventarier

-2 077,00 262,9% -790,006541 Redovisningsprogram
-1 232,50 93,5% -1 318,006570 Bankkostnader, momsfria

S:a Övriga externa kostnader -176 715,66-93 920,20 53,1%

Personalkostnader
-1 500,00 10,5% -14 300,007310 Kostnadsersättningar, styrelsen
-1 000,00 100,0% -1 000,007320 Revisionsarvoden

S:a Personalkostnader -15 300,00-2 500,00 16,3%

S:a Rörelsens kostnader -136 884,20 -236 220,9157,9%

Rörelseresultat före avskrivningar -132,1%46 463,80 -35 171,99
Rörelseresultat efter avskrivningar -132,1%46 463,80 -35 171,99
Resultat före finansiella intäkter och kostnader -132,1%46 463,80 -35 171,99
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -132,1%46 463,80 -35 171,99
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -132,1%46 463,80 -35 171,99
Resultat före skatt -132,1%46 463,80 -35 171,99

46 463,80 -35 171,99-132,1%Beräknat resultat:



Sida 1  (1)
Utskriven: 2021-01-18 11:26:52

SPF SENIORERNA ENABYGDEN, 802447-9597
Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Senaste ver.nr: A179

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
35 200,92 35 200,92 46 463,80 81 664,721930 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 119 050,33 119 050,33 46 463,80 165 514,13

S:a Omsättningstillgångar 165 514,1346 463,80119 050,33119 050,33

S:a TILLGÅNGAR 165 514,1346 463,80119 050,33119 050,33

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

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

23 168,44 23 168,44 0,00 23 168,442068 Vinst/förlust föregående år
S:a Balanserat kapital -119 050,33 -119 050,33 0,00 -119 050,33

S:a Eget kapital -119 050,330,00-119 050,33-119 050,33

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-119 050,330,00-119 050,33-119 050,33

Beräknat resultat: 0,00 0,00 46 463,80 46 463,80





SPF Budget-2021

Resultat-2020 Budget - 2021
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3010 Försäljning 0 0
3099 Övriga intäkter 920,00 0
3110 Medlemsavgifter fullbetalande 62 770,00 70000
3130 Mötesintäkter 25 953,00 30000
3320 Intäkter lotterier 0,00 5000
3350 Kursavgifter 12 715,00 15000
3360 Medlemstidningen intäkter 14 140,00 15000

Summa nettoomsättning 116 498,00 135000

Övriga rörelseintäkter
3987 Kommunala bidrag, lokaler 64 440,00 45000
3987 Hyresersättning från SV 0,00 0
3989 Övriga bidrag 2410 7000

Summa övriga rörelseintäkter 66 850,00 52000

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 183 348,00 187000

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4010 Inköp av material och varor 0 -2000
4023 Materialkostnader 0,00 0
4049 Övriga kostnader -280,00 -3000
4354 Hyra av lokaler -40 184,00 -50000

Summa råvaror och förnödenheter -40 464,00 -55000

BRUTTOVINST 142 884,00 132000

Övriga externa kostnader
5010 Medlemstidning kostnad -47019,00 -55000
5020 Resekostnad -1149,00 -2000
5030 Avgifter distrikt och förbund 0,00 -1000
5050 Information 0,00 -1500
5070 Kurser -522,00 -2000
5090 Bidrag Västanvind 0,00 -6500
5193 Möteskostnader -17887,95 -20000
5410 Förbrukningsinventarier 0,00 -2000
5415 Distriktsstämma 0,00 -500
5420 Programvaror,licenser -2078,00 -1500
5430 Kostnad lotterier 0,00 -2000
5460 Förbrukningsmaterial 0,00 0
5490 Övriga förbrukningsinvent./material 0,00 -2000
5610 Personbilskostnader 0,00 0
5618 Styrelsemöten 0,00 -500
5700 Representation och uppvaktning 0,00 -500
5910 Annonsering -6090,00 -10000
5930 Reklamtrycksaker 0,00 -2000
5940 Utställning och mässor -7563,00 -2000
6070 Representation och uppvaktningar 0,00 0
6080 Bankgarantier 0,00 0
6110 Kontorsmaterial -3821,75 -2500
6150 Trycksaker -79,00 -1000
6211 Telefon -1326,00 -1200
6213 Mobilt bredband för exp -2977,00 -2500
6250 Postbefordran -98,00 -2500
6340 Kontorsinventarier 0,00 -3500
6390 Övriga kostnader 0,00 -1500
6541 Redovisningsprogram -2077,00 -2200
6570 Bankkostnader -1232,50 -1500

Summa övriga externa kostnader -93920,20 -129400

Personalkostnader
7310 Kostnadsersättningar styrelsen -1 500,00 0
7338 Revisionsarvoden -1000,00 0

Summa personalkostnader -2 500,00 0

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -136 884,20 -184400

RESULTAT 46 463,80 2600



  

                                                                                                                             
Röstning vid årsstämma för SPF Seniorerna Enabygden 2021

Punkt Förslag till beslut Kommentar ja/nej
Punkterna enligt utsända årsmötes- Fyll i ja eller nej för
handlingar / dagordning varje punkt

1. Bengt Wahlberg väljs till årsmötets 
ordförande och Stig Hallgren väljs till 
årsmötets sekreterare

2. Barbro Larsson och Sören Sagström 
väljs till justeringspersoner tillika 
rösträknare

3. Årsmötet har utlysts enligt stadgarna Via lokal tidning EP och 
föreningens hemsida

4. Dagordningen godkänns
5. Verksamhetsberättelsen läggs med 

godkännande till handlingarna
6. Resultat- och balansräkning samt 

revisionsberättelse läggs med 
godkännande till handlingarna

7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020

Efter förslag från 
revisorerna

8. Avgiften till föreningen beslutas vara 
90 kr / medlem för år 2022

Totala avgiften 280 kr = 
90 kr till föreningen, 
160 kr till förbundet och 
30 kr till distriktet

9. Rambudget fastställs enligt förslag
10. Verksamhetsplanen för 2021 godkänns
11. Val:

Antal ledamöter och ersättare i 
styrelsen fastställs till 7 resp. 2 Ingen förändring
Inger Rosén Hansson väljs till 
ordförande för 1 år
Kenneth Löthegård, Karin Berkö, Gerth 
Blomberg och Stig Hallgren väljs om 
som ledamöter t o m årsmötet 2022
Anita Nehler och Pia Rosenberg väljs 
om t o m årsmötet 2023
Sven-Olof Johansson väljs om som 
ersättare t o m årsmötet 2022
Reine Fredengrener väljs som ersättare 
t o m årsmötet 2023 / Nyval

En ersättare välkomnas 
till styrelsen.
Alla övriga fortsätter 
arbetet från 2020. 
Kontinuiteten
är viktig under den 
pågående pandemin!



  

Lars Wallander och Glenn Ärnils väljs 
om som revisorer för 1 år.
Monika Sahlén väljs om som ersättare 
för revisor för 1 år.

Namn: ......................................................................................................................

Du kan skicka din röstsedel på två sätt:

1. Via e-post till adress stighallgren123@gmail.com eller
            
           pia.rosenberg52@gmail.com 

      2.   “Vanlig” post till  SPF Seniorerna Enabygden
                                          Källgatan 1 B
                                         749 35 Enköping

Röstsedel ska ha kommit till föreningens röstmottagare före kl 12 fredagen den 26 februari för 
att den ska kunna räknas.

Tack för din röst!






