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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

 

SPF SENIORERNA Grava/Skåre, org.nr 802422-6766  

 
SPF Seniorerna är en fristående och ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. 

Ledorden är valfrihet, inflytande och livskvalitet.  

De flesta medlemmar söker sig till SPF Seniorerna för att delta i föreningens aktiviteter, vara 

med i gemenskapen och för att stödja det äldrepolitiska arbetet, som går ut på att tillvarata och 

verka för äldres sociala och ekonomiska intressen. SPF Seniorerna arbetar för att äldre ska ha 

en bra ekonomi, bra hälsa och en bra vård och omsorg. Att vara en aktiv förening är extra 

viktigt ett valår som detta. 

 

SPF-föreningarna i Värmland är representerade  i Kommunala Pensionärsråden och arbetar 

där aktivt med äldrepolitiska frågor inom kommunerna.’ 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR fungerar som ett samråd och ömsesidig information 

mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Vår representant har under året varit 

ordförande Pentti Hyytiäinen. 

 

I förbundets tidskrift Senioren, som ges ut 10 ggr per år, debatteras och informeras om ämnen 

som ålderism, pensioner, vård och omsorg och boende mm. 

 

SPF Seniorerna har cirka 265 000 medlemmar fördelade på 27 distrikt och ca 810 föreningar, 

varav vår förening är en del av dessa med sina 238 medlemmar.  

 

De tre datasystem som förbundet vid kongressen 2014  fick i uppdrag att upphandla och som 

Softronic blev leverantör av är fortfarande bristfälliga. Webben börjar ta form men med 

medlems-och bokföringssystemen  kvarstår problem. 

 

 

Föreningens 29:e verksamhetsår är avslutat och kan summeras som följer. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Pentti Hyytiäinen 

Vice ordförande  Mats Larsson 

Sekreterare   Kerstin Sjöberg 

Kassör   Ann-Britt Larsson 
Ledamöter   Tomas Valentin 

   Inga-Lill Fredriksson 

   Gudrun Persson 

Ersättare   Göran Kästel 

 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 

 

Medlemsantalet var vid årets ingång 218 och vid utgången 238. 

 

 

 

 

 

 



 

MÅNADSMÖTEN 2017 

Föreningen har under verksamhetsåret 2017 haft 10 välbesökta medlemsmöten med 

varierande tema.  

På januarimötet berättade Åke och Britta och deras reseledare Christian Aronsson  om 

Latinamerika runt. 

Februarimötet var som vanligt årsmöte med stadgeenliga  förhandlingar och med besök av 

Dr. Stig Andersson som föreläste om ”Vikten av fysisk aktivitet för äldre”.  

På marsmötet underhöll Solstabälgarna med sång och musik och strålande spelglädje.  

Den 10 april gick årets laxfest av stapeln på ett fullsatt Seniorernas Hus – en favorit i repris, 

På majmötet underhöll Joel Emanuelson och  

junimötet hölls som traditionen bjuder på Träfotre med femkamp, tipspromenad och 

lättlunch.  

På första mötet efter sommaruppehållet gästades vi av Björn Sandborgh som spelade, sjöng 

och berättade på känt manér. 

På oktobermötet serverades ärtsoppa efter att Dr. Stig Andersson föreläst om ”hjärt-och 

lungverksamhet”.  

Höstens höjdpunkt blev vid novembermötet tillsammans med ”Torleif Styffe med vänner” 

och det mest stämningfulla var luciafirandet den 11 december med Skårekyrkans 

Luciagrupp. 

 

DISTRIKTETS  TEMADAGAR 

i de flesta fall på Seniorernas hus med tema som Vad händer i Karlstad, Var tog minnet 

vägen, Digital Senior mm har varit välbesökta och mycket intressanta dagar. 

 

STUDIEBESÖK 

Den första mars besökte några av våra medlemmar Brigadmuseet. 

Residenset har  besökts i två omgångar med 15 deltagare per gång under hösten. 

 

RESOR 

Årets första resa var en SPA- upplevelse i Sunne med 19 deltagare. 

Nästa resa gick till Stockholm och Oscarsrevyn följd av Ålandskryssning med 31 deltagare. 

Årets hemliga resa gick till Gränna och Visingsö med besök på Polkagrisfabriken och lunch 

på Visingsö. 

Den 8 augusti besökte  20 av våra medlemmar Baldersnäs och därefter båtresa på Dalslands 

Kanal med slussning och besök på Håverud. 

I november reste ett 40-tal medlemmar med Teaterexpressen till Säffleoperan och musicalen 

”Annie” – en resa som blivit en trevlig tradition för föreningen. 

 

ÖVRIGA ARRANGEMANG 

Travlunch på Färjestad i april och oktober med många deltagare och varierande spelresultat. 

PUB-afton på Skåre Pizzeria blev en uppskattad tillställning med önskan om repris. 
Den 13 var SPF Hagfos/Munkfors arrangörer för årets Kick-Off i Ransäter med uttagning av 

distriktets representanter till årets final i Hjärnkollen där vårt lag till slut fick ge sig för SPF 

Kristinehamn efter flera skiljefrågor.  

 

BOULE 

har som vanligt spelats på Ilanda och Tingvalla måndagar och torsdagar. 

På Ilanda har vi haft besök av PRO Vålberg, SPF Klaran och  PRO Fagerås och till Köla hade 

vi en heldagsutflykt med boulespel och bjöds på goda våfflor. På Valborgsmässoafton besökte 

vi traditionsenligt PRO Vålberg. Tävlingar i  Deje, Skattkärr, Kil och i DM i Filipstad har vi 

deltagit. Antalet deltagare i boulespelet ökar och de tre nya banorna har  utnyttjats till fullo. 

 

 

 

       



 

 

 

 

BOWLING 

Har vi spelat en tisdag i månaden. Efter vårterminen bytte vi lokal till Sundsta. Ca 15 

deltagare per gång med Tomas som tålmodig påhejare och instruktör. 

 

PROMENADER 

På tisdagar kl 10.00 startar från Ilanda med ca 10 deltagare. Ledare är Åke Johansson. 

 

MEDLEMSREKRYTERING  

sker kontinuerligt med brevutskick till nyblivna 65-68-åringar och framför allt genom ”mun 

till mun-metoden”. Vår målsättning är att öka medlemsantalet med minst fem procent varje 

år. Vi i styrelsen gör vad vi kan för att stadigt öka medlemsantalet. Det är viktigt för vår 

organisation att växa. Ju större vi är, desto tyngre väger vi som påverkansorganisation och 

opinionsbildare. Det bästa sättet att intressera och knyta nya medlemmar till vår förening är 

genom påverkan av nuvarande medlemmar. Ta gärna med en vän eller bekant till något 

medlemsmöte eller aktivitet, så vi får chansen att visa vilka vi är. Intressemedlem får fritt 

inträde till första medlemsmötet och de tre första exemplaren av tidningen Senioren utan 

kostnad. Därefter ingår tidningen i medlemsavgiften. 

 

 

 
SAMARBETE MED VUXENSKOLAN  

Distriktets föreläsningar och studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan är värda all 

uppmärksamhet. Målet med samarbetet är att stärka och utveckla båda organisationerna. Det kan 

handla om studiecirklar, kulturprogram/föreläsningar eller kurser för att nämna några exempel. 

Samarbetsavtal är tecknat och gäller från och med 2017.  

 

MEDLEMSFÖRMÅNER 

På vår hemsida finns att läsa om våra medlemsförmåner hos If, Skandia, E-on, Viking Line 

och Hallon m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

EKONOMI 

 

Resultaträkning 

 

Resultaträkning för år 2017 2016 

 
Intäkter 
Medlemsavgifter 17 830 16 300 
Möten 10 810 13 760 
Lotteri 5 368 6 625 
Externa bidrag 9 710 18 000 
Övriga intäkter 5 771 500 
Summa intäkter 49 489 55 185 
 
 
Kostnader 
Inköp av material 2 222 0 
Lokalhyra 4 800 4 500 
Kontorsmaterial 2 264 2 981 
Porto 1 026 1 339 
Plusgirokostnader 1 145 932 
Program 19 015 14 996 
Uppvaktningar och kondoleanser 1 572 1 798 
Övriga kostnader 2 769 7 660 
Avskrivning inventarier 1 240 1 240 
Summa kostnader 36 053 35 446 
 
 
Årets resultat 13 436 19 739 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

Balansräkning den 31 december 2017 2016 

 
Tillgångar 
Inventarier 2 478 3 718 
Kassa 6 748 937 
Plusgiro 42 299 33 434 
Fondkonto 80 000 80 000 
Summa tillgångar 131 525 118 089 
 
 
Eget kapital 
Vid årets ingång 118 089 98 350 
Årets resultat 13 436 19 739 
Summa eget kapital 131 525 118 089 
 
 
Summa eget kapital och skulder 131 525 118 089 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till eget kapital.  
 

 



 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSPLAN 2018 

 

Vi ser fram  mot 2018 med tillförsikt och förväntan och med nedanstående verksamhetsplan 

som grund. 

Styrelsen sammanträder onsdagen före månadsmöte. 

Månadsmöten hålls andra måndagen i månaden i Skårekyrkan med undantag för aprilmötet 

som är på Seniorernas Hus och junimötet som är på Träfotre. 

Information till medlemmarna kommer att ges i större utsträckning via mail och hemsidan i 

takt med att den tar form. 

 

 
24/1 

Pubkväll-Skåre Pizzeria 17-21 

Mingel, pilkastning och social samvaro 

 

Kontaktperson Tomas Valentin 

tojotima@hotmail,se 0706 530680 

30/1 Bowling på Idrottshuset Sundsta Kontaktperson Tomas Valentin  

tojotima@hotmail,se 070 6530680  

 Anm. Söndag innan spel 

12/2 Årsmöte – Bertil Österberg sjunger och spelar Föreningens medlemmar inbjuds till 

årsmötesförhandlingar. 

20/2 Bowling på idrottshuset Sundsta Kontaktperson Tomas Valentin  

21/2 Pubkväll – Skåre Pizzeria 17-21 

Mingel, pilkastning och social samvaro 

 

Kontaktperson Tomas Valentin 

tojotima@hotmail,se 0706 530680 

10-

11/3 

Teaterresa till Gbg och Macken med 

Galenskaparna-Pris 1 790/pers vid 20 st 

Resa-hotell-frukost-biljett ingår 

Kontaktperson Tomas Valentin 

tojotima@hotmail,se 0706 530680  

. 

12/3 Månadsmöte  Ewa Person föreläser och berättar med tema Livet 

och Tiden 

21/3 Travlunch kl 11.30 Anm. Till Mats Larsson senast 19/3 

mats.la.larsson@gmail.com eller på lista vid 

månadsmöte eller 054-531303 

22/3 Vinprovning – Ilanda  

max 15 deltagare  

Anm. Till Mats Larsson 

mats.la.larsson@gmail.com eller på lista vid 

månadsmöte eller 054-531303 

27/3 Bowling på Idrottshuset Sundsta Kontaktperson Tomas Valentin  

9/4 Laxfest – Andreas Jonsson underhåller 

Sen. Hus kl 18.00 Obs tiden!  Avgift 150 kr 

till konto 173488-8 efter registrerad anmälan. 

Anm till  Kerstin Sjöberg 

kerstin.sjoeberg@telia.com eller 

 073 5523466. Sista anm 1 april. 

Obs! max 80 platser. Först till kvarn !! 

 

24/4 Bowling på Idrottshuset Sundsta Kontaktperson Tomas Valentin  

tojotima@hotmail,se 0706 530680 eller 

 054-530680. Anm. Söndag innan spel. 

25/4 Pubkväll – Skåre pizzeria 17-21 

Mingel, pilkastning och social samvaro 

 

Kontaktperson Tomas Valentin 

tojotima@hotmail,se 0706 530680 

14/5 Månadsmöte – program ej fastställt Info kommer 

 

16/5 Kick Off på Sågudden Arvika  Anmälan till SPF Arvika – mer info kommer 

26/5 Knytkalas på Ilanda  

Dans till levande musik!! 

Kontaktperson  mats.la.larsson@gmail.com eller på 

lista vid månadsmöte 054-531303 

Max 50 pers– pris 50:- sista anm.dag 21 maj 

 Hemlig resa vecka 22 eller 23 

 

Mer info kommer….. 

12/6 Friluftsdag – med femkamp och lättlunch Anm till Inga-Lill  senast 7 juni 054-530295 eller 

familjen.fredriksson@hotmail.com eller på listor 

vid månadsmöten april.maj. 

Schemalagda aktiviteter veckovis:   

Promenader från Ilanda kl 10,00 på tisdagar – Kontakt Åke Johansson 054 531327    

Boule måndagar kl 12.00 på Tingvalla och på Ilanda Måndagar  och Torsdagar vår och sommar –   Kontakt H-E 

Emilson 0705 107701  hee@telia.com  
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Förslag till budget 2018 

 
Intäkter 
Medlemsavgifter 18 200 
Möten 10 000 
Lotteri 5 000 
Verksamhetsbidrag / Aktivitetsbidrag 8 000 
Övriga intäkter 1 000 

Summa intäkter 42 200 
 
 
Kostnader 
Inköp av material 2 000 
Medlemsavgifter 2 000 
Medlemsrekrytering 500 
Lokalhyra 5 000 
Kontorsmaterial 3 200 
Porto 1 500 
Plusgirokostnader 1 200 
Program 20 000 
Uppvaktningar och kondoleanser 1 500 
Övriga kostnader 4 100 
Avskrivning inventarier 1 200 

Summa kostnader 42 200 
Resultat 0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

Föredragningslista vid årsmöte med SPF Grava 12 februari 2018  

 1.  Mötet öppnas  

 2.  Parentation  

 3.  Val av mötesfunktionärer- ordf.,sekr. justeringsm- och rösträknare  

 4.  Årsmötet behörigt utlyst  

 5.  Fastställande av föredragningslista  

 6 . Styrelsens verksamhetsberättelse  

 7 . Styrelsens resultat- och balansräkning  

 8.  Revisorernas berättelse  

 9.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet  

10. Beslut  angående medlemsavgift 2018 och 2019 

11. Beslut om budget och verksamhetsplan för 2018  

12. Beslut om antal styrelsemedlemmar och eventuell ersättare  

13. Val av ordförande  

14. Val av styrelseledamöter och eventuell ersättare  

15. Val av två revisorer och en ersättare  

16. Val av ombud till distriktsstämman  

17. Val av ledamot och ersättare SPK-SAK  

18. Val av funktionärer  

  

Programansvarig  

Resekommitté  

Teaterombud  

Medlemssekreterare  

Uppvaktning och kondoleanser  

Folkhälsoombud  

Ålderismombud  

Hörselombud  

Trafikombud  

Hemsidesansvarig  

Lotteriansvariga  

Ansvarig matgrupper  

 

19. Val av valberedning .- antal ledamöter samt sammankallande  

20. Årsmötet avslutas  

 
   

 

 

 

     


