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den 11 februari 2019  
 

kl 17.00 – Skårekyrkan 

Årsmöte SPF Seniorerna Grava/Skåre  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  
 

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.   
 
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 230 medlemmar.  
 
Föreningens 30:e verksamhetsår är avslutat och kan summeras som följer.  
 
Styrelsen har haft följande sammansättning:  
 
Ordförande    Mats Larsson  
Vice ordförande   Gudrun Persson  
Sekreterare    Kerstin Sjöberg  
Kassör     Thomas Lundberg  
Ledamöter    Pentti HyytiäinenI 

Tomas Valentin  
   Inga-Lill Fredriksson   
Ersättare    Ann-Britt Larsson  
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.  
 
MÅNADSMÖTEN 2018  
Föreningen har under verksamhetsåret 2018 haft 10 välbesökta medlemsmöten med varierande 
teman.  
På januarimötet pratade vår distriktsordförande Kerstin Erlandsson om fallolyckor och om 
distriktets kommande verksamhet. På årsmötet i februari underhöll Bertil Österberg och på 
marsmötet pratade  ”favorit i repris” Ewa Person om ”Livet och tiden”. Årets Laxfest avnjöts på 
Seniorernas Hus till sång och musik av Andreas Jonsson och Peter WanngrenPå majmötet 
underhöll Enduos.Junimötet hölls traditionsenligt på Träfotere i strålande solsken.  
På höstens forsta månadsmöte stiftade vi bekantskap med två herrar ur trion ”Gråben”  
Björn Hörgren och Bengt Tingdahl. Höstens höjdpunkt blev mötet med ”Vildhjärta” Maria 
Westerberg och alla hennes fantasifulla figurer på oktobermötet. Ämnet på novembermötet var 
juridik och bankernas digitalisering. På Luciafesten den 10 december ”lussade” Hertsögas 
Innebandyflickor med stämningsfull sång innan julgröten serverades till rekordmånga medlemmar.  
 
DISTRIKTETS  TEMADAGAR 
På temadagarna Bättre tänka efter före,  Vart Tog Minnet vägen?, Hörseln och hjärnan deltog många av 
våra medlemmar.  



RESOR  
10-11 mars gick årets första resa till Göteborg och Galenskaparna med 16 deltagare.  
  5 juni gick årets hemliga resa till Strängnäs och Lena o Gösta Linderholm – 55 delt.  
31 juli – Resa till Bergen-Lillhammer i samarrangemang med SPF Västergötland -14 delt. 11 
september åkte 53 medlemmar till Norra Värmland och besökte Skidtunneln, Branäs,                   
Höljes Motorstadion, Höljesdammen och Pilgrimsmuseeti Värmlands Dalby.  
19 september – fågelskåderi och korvgrillning vid Skagene Fyr på Hammarö – 22 deltagare. 27 
oktober gick ”Teaterexpressen” till Säffle och ”Spelman på taket” 45 deltagare från Skåre.  
 
ÖVRIGA ARRANGEMANG  
 
BOULE  
har som vanligt spelats på Ilanda och Tingvalla måndagar och torsdagar. På 
Ilanda har vi haft besök av PRO Vålberg, SPF Klaranoch  PROFagerås 
På Valborgsmässoafton besökte vi traditionsenligt PRO Vålberg. Tävlingar i  Deje, Skattkärr, Kil 
och i DM i Hagfors har vi deltagit där Grava/Skåre segrade i 3-manna herr och blev trea i 3-manna 
mixed . Antalet deltagare i boulespelet ökar och de sex banorna utnyttjas flitigt.  
 
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 startar från Ilanda med ca 10 deltagare. Ledare är Åke Johansson.  
 
LUNCHTRAV  
har vår ordförande arrangerat två gånger under trevliga former.   
 
KNYTKALAS  
med dans var ett annat uppskattat arrangemang under våren,. 
 
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 för år      2018     2017  
 
 

Intäkter  

 

Medlemsavgifter    16 550   17 830  
Möten       4 651   10 810  
Lotteri       5 272     5 368  
Externa bidrag    11 948     9 710  
Övriga intäkter         270     5 771 
Summa intäkter   
 
 

Kostnader  

 38 691   49 489  

Inköp av material     0     2 222  
Lokalhyra        4 500     4 800  
Kontorsmaterial       1 357                    2 264  
Porto, post           556                    1 026  
Avgifter Nordea       1 133                    1 145  
Program      18 997   19 015 
Uppvaktningar, kondoleanser         433                     1 572  
Medlemsblad          152            0  
Resor, teater                                     374            0  
Övriga kostnader       2 003                    2 769  
Avskrivning inventarier              1 200     1 
240Summa kostnader    30 705                  
36 053  
 
 
 

Årets resultat                              7 986                  13 436  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Balansräkning den 31 december   
 
 

Tillgångar  

 2018    2017 

Inventarier        5 377    2 478  
Kortfristiga fordringar      1 100           0  
Kassa         4 628    6 748  
Plusgiro Nordea              48 406                   42 299  
Fondkonto               80 000                   80 000 

Summa tillgångar                                              139 511                  131 525  
 
 
 

Eget kapital  
Vid årets ingång            131 525                  118 089  
Årets resultat                 7 986                    13 436 

Summa eget kapital           139 511                  131 525  
 
 

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till eget kapital.  
 
 
 

 
 
 
 



Revisionsberättelse 

Undertecknade som utsetts att granska SPF Seniorerna Grava-Skåres räkenskaper 
och förvaltning för år 2018 får härmed efter utfört uppdrag lämna följande 
revisionsberättelse.  

Räkenskaperna med tillhörande verifikationer, samt årsmötes- och styrelseprotokoll 
har befunnits i god ordning.  
Någon anmärkning mot granskade handlingar förekommer ej.  

Vi tillstyrker därför att årsmötet beslutar att godkänna upprättad årsredovisning 
jämte balansräkning för räkenskapsåret 2018 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
den period revisionen omfattar.  
 
 

Skåre den 9 januari 2019  

 
Kristina Bucht  Gun Karlsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Förslag till budget 2019  
 
 

Intäkter  
 

Medlemsavgifter       18 400  
Möten          4 300  
Lotteri          5 500  
Externa bidrag (Kommun+Vuxenskolan)   12 000  
Övriga intäkter            500 

Summa intäkter       40 700  
 
 

Kostnader  
 

Medlemsrekrytering           500  
Lokalhyra          4 700  
Kontorsmaterial         1 500  
Porto, post             500  
Avgifter Nordea         1 200  
Program        25 000  
Uppvaktningar, kondoleanser       1 000  
Medlemsblad         2 000  
Resor, teater            500  
Övriga kostnader         2 000  
Avskrivning inventarier        1 800   

Summa kostnader      40 700  
 

Resultat                 0  
 
 
 

Verksamhetsplan 2019  
 
Enligt program som distribuerats till samtliga medlemmar i januari 2019 tillsammans 
med föredragningslista för årsmötet. Program för hösten kommer innan vårterminens 
slut. 


