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Inrättning Drift Ordinarie Ersättare 
Björkbacka Förenade Care AB Ingegerd Byström Märet Lindgård 

Brunkullan Vardaga Iréne Westberg Sven-Olof Andersson 

Mobacka Kommunen Britta Grönqvist Svein Helleren 

Tallbacka Kommunen Ulla Nylund Anth Margaretha Mooe Helleren 

Trossgränd Kommunen Ann-Marie Blomqvist Vakant 

Myran Strukturrutan Karin Kimselius Svein Helleren 

Skogsbruksvägen 131 Kommunen Margaretha Mooe Helleren Vakant 

Skogsbruksvägen 133 Vardaga Sven Adolfsson Vakant 

Solsången Kommunen Britt-Marie Unnefors Vakant 

Sjöängen Förenade Care AB Vakant Vakant 

Mötesplats Ljungen Attendo Gerd Svedberg Vakant 

Mötesplats Prästgatan 58 Kommunen Vakant Vakant 

Mötesplats Odenborg Attendo Vakant Vakant 

    

 
Styrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden. 
 
ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 
 
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation för seniorer. SPF 
Seniorerna Östersund är distriktets största förening med sina 1 010 medlemmar. Föreningens 
ändamål och organisation regleras i stadgarna. För att vår förening ska åstadkomma så bra 
verksamhet som möjligt är det viktigt att den enskilde medlemmen engagerar sig. Detta bland 
annat genom att besöka föreningens möten eller i övrigt delta i olika aktiviteter. 
 
MEDLEMSUTVECKLING  
 
Antalet registrerade medlemmar i föreningen 2016-01-01 = 1 072   
Antalet 2017-01-01 = 1 010  
Antalet medlemmar har under året minskat med 62, eller 5,78 %. 
Antalet nya medlemmar under 2016 = 35 
Antalet avlidna = 24 
Antalet utträden = 74 (häri ingår ett stort antal medlemmar som ”strukits”, eftersom 
medlemsavgiften inte betalts). 
 
FRISKVÅRD OCH FOLKHÄLSA 
 
Praktiskt taget all verksamhet inom SPF ska betraktas som folkhälso-/friskvårdsarbete, eftersom 
det förutom fysisk aktivitet ges stort utrymme även för social gemenskap. 
Föreningen har regelbundna medlemsmöten med information, föredrag, underhållning, kultur 
och trevlig samvaro. Totalt under året har vi haft 10 medlemsmöten inklusive årsmötet.  
Under året har en del medlemsmöten startats med 15 minuters mötesmotion, en ”hälsokvart” i 
olika former för deltagarna under ledning av Mariann Olsson. I samband med Socialstyrelsens 
kampanj ”Balansera mera” genomfördes enkla balansövningar för att på sikt förhindra och 
minska antalet fallolyckor i vardagen bland våra medlemmar. Fallolyckor är den olyckstyp som 
leder till flest dödsfall, inläggningar på sjukhus och besök på akutmottagningar i Sverige. Den 
goda nyheten är att många fallolyckor går att förhindra genom att träna balansen. Tyvärr tillåter 
inte alltid möbleringen att rörelser kan ske! Musik och övriga föredragningar pressar 
tidsutrymmet för sådan verksamhet. Vi hoppas att i framtiden bli bättre inom detta viktiga 
område.  
Våra genomförda medlemsresor har samlat många deltagare. Allt detta innebär inte minst att 
bryta ensamhet och isolering för många och ge personliga kontakter, glädje och därmed hälsa. 
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Forskningsföreläsningar  
Föreningens samarbete med HjärtLungfonden har fortsatt under året. Under april genomfördes 
en forskningsföreläsning på temat Diabetes av en forskare från Umeå universitet. Även denna 
gång genomfördes föreläsningen som en ”öppen föreläsning”. Dessa kostnadsfria föreläsningar 
erbjuds pensionärsföreningar av HjärtLungfonden för att öka medvetenheten om hjärt- och 
lungsjukdomar.  
 
RESOR 
 
Endagsresa med buss 
Den 9 juni företogs en endagsresa med buss. Första stoppet var ”Nässelgården” i Österåsen och 
Astrid Åsgårds kafé. Hon hade dukat upp med nässelbröd och nässelpesto till gästerna som fick 
höra hennes berättelse om brännässlor. 
Nästa stopp var hos Leif Jonsson, Håxås Möbler, där han hade sin utställning i en gammal skola 
med bland annat fantastiskt vackert designade stolar. 
Nu var det dags för lunch och den intogs på Fyrås gård, där Mats och Fredrik Gärd driver kött-, 
päls- och äggproduktion med miljövänlig inriktning. 
Därefter var det dags att vända hemåt efter en mycket innehållsrik dag. 
 
Trondheim 
Den 1-2 oktober åkte 40-talet medlemmar med LG Buss till Trondheim för att uppleva 
avslutningen av Kammarmusikfestivalen. Första besöket efter framkomsten var i Nidarosdomen, 
där deltagarna fick njuta av en orgelmeditation på Nidarosdomens barockorgel.  Efter 
incheckning och en god middag förflyttade sig sällskapet till Frimurarlogen, som var konsertsal 
innan Olavshallen byggdes. Där bjöds gästerna på världsmusik med musikanter från hela Europa. 
Dag två gjordes ett besök på Ringve musikmuseum i sällskap med en mycket kunnig guide. Efter 
lunch i Tyholttårnet, anträddes hemresan med en skara nöjda deltagare. 
 
REPRESENTATION  
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Föreningen har under året representerats av dess ordinarie ledamot i de fyra möten som 
genomförts med KPR. Frågor som lyfts fram har bland annat varit kommunens 
bostadsplanering, undersökning om bostäder för äldre i kommunen, kommunens 
kvalitetsrapport, socialstyrelsens undersökning av äldre uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten 
och på särskilda boenden samt frågor om öppnande av kök på två särskilda boenden.  
Den planerade konferensen under september för samtliga KPR-ledamöter i distriktet i regi av 
SPF Seniorerna Östersund måste tyvärr avlysas på grund av sjukdom.  
 
Öppna beredningsmöten 
I Vård- och omsorgsnämndens öppna beredningsmöten under året – fyra till antalet – har i 
huvudsak styrelsemedlemmar deltagit. 
 

Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd (RPR) 

Pensionärsorganisationerna bereds genom sina representanter i rådet möjlighet att framföra 

synpunkter på utformningen av verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen samt 

möjlighet att föreslå förändringar och förbättringar i frågor som har aktualitet för gruppen. 

Rådet följer upp ärenden som behandlas och genomför kontinuerlig verksamhetsplanering för 

kommande sammanträden. Information från pensionärsorganisationerna till rådet sker via 

deras representanter vid varje sammanträde. 
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Föreningen har under 2016 representerats av en ledamot (som ersättare för distriktets 

ordinarie ledamot) i de sex sammanträden som hållits med RPR.  

Genomförd verksamhet: Information från pensionärsföreningarna.  

Frågor som lyfts fram har varit ärenden om: 

- Nytt sjukhus 

- Jämlikhet och jämställd verksamhet 

- Smittskyddsenhetens uppdrag och organisation 

- Nationella vaccinationsprogrammet 

- Vårdvalsnämndens uppdrag med valfrihetssystem: 

o Hälsoval primärvård, Medicinsk fotvård och Barn- och ungdomstandvård, 

Beställarenhetens uppdrag samt ansvar och lagar 

- Nationella taxan – ersättningsetablering 

- SKL-projektet ”Bättre vård för sjuka äldre” 

- Osteoporos och fallprevention 

- Folkhälsopolicy och folkhälsoarbete 

- Regionbildningsinformation  

- Studiebesök på Akutmottagningen (genomfört) 

- Budgetuppföljning 
 
Konferensen ”Pensionärsråd – Mitt i mandatperioden” 
Konferensen anordnades av förbundet centralt den 28 september i Umeå för KPR/RPR i 
distrikten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. 
På grund av sjukdom kunde ingen företrädare från föreningen delta. 
Målgrupp var ledamot eller ersättare i ett pensionärsråd i kommunen eller landstinget/regionen. 
Konferensen syftade till att orientera varandra om det politiska läget och förbereda för att 
påverka partierna inför deras viktiga kongresser och stämmor i distrikt och länsförbund. 
Konferensen genomfördes på sju ställen i landet. Noterades att distriktet Härjedalen, som hör till 
Z-länet/regionen, kallades till konferensen i Gävle tillsammans med Dalarna, Hälsingland och 
Gästrikland. 
 
Boenderåd och besökarråd 
Vid varje särskilt boende i kommunen finns Boenderåd. Rådet är ett organ för att öka inflytande 
för boende och deras anhöriga i frågor som berör boendet. Pensionärsföreningarna erbjuds att 
delta och vår förening har nio ordinarie ombud och tre ersättare till tio särskilda boenden inom 
vårt område. Kommunens mötesplatser har motsvarande Besökarråd där vi har ett ombud på en 
av de två mötesplatser som hör till vårt område. Två rådsmöten per år genomförs på varje 
boende och mötesplats. För uppdraget som ombud finns kommunens arbetsordning och 
föreningens uppdragsbeskrivning som ett hjälpmedel. En till två gånger per år kallas ombuden till 
en gemensam träff. Uppdraget ger aktuell information och möjlighet till inflytande i frågor som 
rör äldre i kommunen. Målsättningen är att få fler engagerade ombud bland våra medlemmar till 
detta viktiga och intressanta uppdrag. 
 
Region Jämtland/Härjedalen – Vård- & OmsorgsCollege 
Den 29 augusti anordnade regionen ett college på sjukhusets Hörsal och från föreningen deltog 
en representant. Noterades att sammanlagt från SPF-föreningarna var det endast fyra deltagare. 
Regeringens utredare, Susanne Rolfner Suvanto, presenterade äldreutredningens delbetänkande. 
Syftet är att en nationell kvalitetsplan ska ge ökad kvalitet och effektivitet och klara framtida 
utmaningar inom äldreomsorgen. Arbetet med kvalitetsplanen har utförts av 21 expertgrupper, 
inkluderat 13 vetenskapliga grupper, institutioner och referensgrupper. Fyra fokusområden för 
kvalitetsarbetet: Boende, rehabilitering, samverkan och vård. Barn-, äldre- och 
jämställdhetsminister Åsa Regnér ska presentera uppdraget senast den 31 mars 2017.    
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Inspirationsdagar på Mötesplatsen Prästgatan 58 i Östersund. Tema: Inspiration Bostad 
Sista veckan i november genomfördes fyra dagars föreläsningar/information riktad till seniorer 
med temat ”Inspiration Bostad. Arrangörer var Östersunds kommun tillsammans med bl.a. 
pensionärsorganisationerna SPF och PRO, Vision, Mötesplatsen Prästgatan 58 och Seniorernas 
Hus. Innehållet i dagarna var bl.a. information om Framtidsfullmakt, där ny lagstiftning är på 
gång, Bostadstillägg, Planerat bostadsbyggande och information från Hyresgästföreningen. 
Föreläsning och samtal om att bo kvar i sin bostad eller flytta. Medverkade gjorde också jurister, 
dels från kommunen, dels från Jämtlands Juridiska med frågor kring familjejuridik. Dessutom 
fanns utställare i lokalen med inriktning på möbler och tjänster till seniorer.  
 
Konferens Förening för alla 
En konferens ”Förening för alla” genomfördes den 19 april i Umeå dit samtliga distrikt och 
föreningar i Norra Sverige var inbjudna. Syftet med konferensen var att dels att introducera 
”Dialogduken”, dels diskutera hur åstadkomma utveckling av våra föreningars verksamhet. 
Dialogduken har framtagits gemensamt av Vuxenskolan och SPF centralt.  
Syftet med SPF Seniorernas dialogduk är att starta samtal i föreningarna om det framtida 
utvecklingsarbetet. Den ger möjlighet att på ett enkelt sätt genomföra träffar som bygger på 
interaktion mellan deltagarna, alla blir också involverade i genomförandet och därmed 
gemensamt ansvariga för resultatet. 
 
Styrelsekonferenser för distriktets föreningar 
Under september genomfördes ett antal styrelsekonferenser anordnade av SPF Seniorerna 
Jämtlandsdistriktet. Föreningarna inbjöds till konferens på fyra olika orter – för Östersunds del 
den 26 september på Scandic Syd. Förutom styrelseledamöter inbjöds även föreningarnas 
programansvariga samt ledamöter från distriktsstyrelsen. 
Syftet med dessa konferenser var att få en nära och bra kontakt mellan distrikt och föreningar 
och diskutera angelägna frågor. Tidigare har distriktet genomfört en/två ordförandekonferenser 
per år och då med samtliga föreningars representanter samtidigt. Innehållet i dessa 
styrelsekonferenser var bl.a. ämnena ”Så vill tidningarna ha artiklar och foto”, ”Ordna och bevara 
föreningshandlingar”, ”Förening för alla”, ”Utbyte av programidéer”, ”Lägesrapport från nya 
medlemsregistret och nya hemsidan”. Aktuella distriktsfrågor var  bl.a. DM-tävlingar, 
upplevelsedag, resor, temadagar och rekryteringsbroschyr. Eftersom denna förändring av 
upplägget upplevdes mycket positivt av samtliga föreningars representanter, så avses dessa 
styrelsekonferenser att fortsätta kommande år. 
 
Regionfrågan – ”Stornorrland” 
Under hela hösten accelererade frågan om Jämtland/Härjedalen skulle ingå i Region Norrland. 

En kampanj drevs om folkomröstning. Tillräckligt många namn samlades in för att en 

folkomröstning skulle genomföras.  

I detta sammanhang beslutade SPF och PRO om att gemensamt anordna en offentlig 

utfrågning. Så skedde den 17 oktober 2016 på Östersunds bibliotek. Ansvariga politiker som 

svarade på frågor från åhörarna var Ann-Marie Johansson (s), Christer Sivertsson (m), Eva 

Hellstrand (c) och Anton Nordqvist (Mp). Moderator var SPF:s Martin Rolén från vår 

förening samt PRO:s Eiwor Nilsson. 

Varken SPF eller PRO hade tagit ställning i sakfrågan. Vi ville ha en neutral debatt. Ett 70-tal 

personer deltog i mötet.  
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UTBILDNING 
 
Alla kan surfa   
Sven Adolfsson och Karin Kimselius har under 2016 genomfört studiecirklar tillsammans med 
Per Martin Edström från SPF Seniorerna Rödön. Han berättade och visade hur fantastiskt alla i 
hela världen är sammanbundna genom sina datorer och Internet. Vidare berättade han för oss 
om olika operativsystem. Det finns iOS-systemet där allting har i före produktnamnet, t.ex. 
iphone, ipad. Detta system är svårt att kombinera med andra system. Det andra systemet heter 
Android och som många tillverkare kan använda. Samsung, LG, Doro och Sony använder detta 
system. 
Karin höll i träffarna med iOS folket och Sven tog sig an Androidfolket. Efter intresselista som 
lags ut på månadsmöten blev det ganska jämn fördelning, ca 10 deltagare vardera. Vuxenskolan 
höll med lokal där det fanns internetkoppling, s.k. WiFi.  Som stöd användes ett kompendium 
som hette ALLA KAN SURFA, vilket visade sig vara väldigt bra. Därvid visades olika funktioner 
som är bra att ha, t.ex. Kalendern, där man lägger in olika händelser. Vidare kan laddas hem 
bussturlistor. Det finns oändligt med Appar att ta hem och de flesta är gratis. Efter tre tillfällen 
skildes deltagarna med uttalad förhoppning att använda och behärska sina Paddor och telefoner 
och ett önskemål att medverka med spridningen av kunskap till andra med deras telefoner.  

Utbildningsbehov 
Utbildningsbehovet hos föreningarna har inventerats av distriktet under våren/hösten. 
Underlaget ska ligga till grund för samarbete och planering tillsammans med Vuxenskolan i form 
av t.ex. studiecirklar, utbildningar, konferenser m.m. Ett stort behov av funktionärsutbildningar, 
föreningsjuridik, privatekonomi, friskvårdskonferens m.m. har visats föreligga. Efterfrågan finns 
även för bridge, sociala medier och matlagningskurser. För vår förening finns dessutom önskemål 
om ledarutbildning, familjejuridik och genomgång av den kommande nya föreningshandboken.  
Underlaget har sänts till föreningens kontaktperson på Vuxenskolan. 
 
TÄVLINGAR 
 
Golf 
Den 10 augusti stod Östersunds-föreningen värd för Golf-DM på gröna Norderön! 
Ett trettiotal spelare kom till Norderöns golfbana för att genomföra en friskvårdsaktivitet utöver 
det vanliga. Med tre spelare i varje boll och med start på alla hål samtidigt möttes alla efter fyra 
timmar med lite olika bortförklaringar ”varför inte just jag vann”! 18 hål hade då spelats i skönt 
väder för golf. Huvudsaken är inte att vinna, utan att kämpa väl – Pierre de Coubertin! Kämpade 
väl försäkrar tävlingsledaren Calle att alla gjorde. Trots det hade en del lägre resultat och andra 
högre, som alltid! I samband med en gemensam måltid i fina klubbhuset, förrättades 
prisutdelning, individuellt och i lag. 

- Lagsegrare SPF Seniorerna Frösön, följt av Rödön och Östersund. 
- Tre spelare från en förening krävdes för att vara representativ i lagtävlingen! 
- Tack för en trevlig dag och på återseende 2017 – önskar/Calle tävlingsledare! 
- Förbundsmästerskapet anordnades den 18-19 augusti med 195 deltagare fördelade på 

klasserna D60, D70, H60 och H75.  
 
Boule 
Den 12 augusti genomfördes distriktets Boule-DM på Lövsta, Frösön. Elva lag från 
Jämtlandsdistriktet deltog och vinnande lag bestod av Kenth Staaf, Marita Westlund och Bengt 
Abrahamsson. De spelade sedan förbundsmästerskapet i Helsingborg den 3-4 september, där de 
tyvärr inte placerade sig på pallen. 
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Boule är en sport som växer så det knakar. Det är friskvård och social samvaro som gynnar 

alla. Just nu är vi en liten grupp i föreningen som spelar men hoppas på att fler ska hitta till 

boulehallen. Där finns instruktörer och klot till utlåning. 

 
Hjärnkoll 
Den 24 augusti var det dags för uttagning till SPF Seniorernas riksomfattande tävling Hjärnkoll. 
Fem lag hade hörsammat inbjudan och tävlingen genomfördes på Spiltas krog på travet med Per 
Söderberg, Göran Westman och Solbritt Eidenby som ledare. Vinnarna, Bo Oscarsson, Göran 
Mattsson och Dagmar Hagelin, deltog sedan i semifinalen som hölls på färjan Cinderella. Det 
blev tyvärr ingen plats i finalen i förbundsmästerskapet den 27-28 september. 
 
Skidor 
Vi hittar inte något resultatarkiv på SPF-webbsidan men enligt uppgift gick 2016 års 
förbundsmästerskap i Nässjö med 70-talet deltagare. Tävlingsförhållandena lär inte ha varit helt 
idealiska. Föreningens ”ständige” deltagare i skid-FM Gösta Nilsson avstod 2016 men räknade 
med att delta i FM på hemmaplan Östersund 2017.  
 
Bridge 
Den 22-23 november genomfördes förbundsmästerskapet i bridge för tredje året i rad ombord på 
Cinderella. 13 av SPF:s 27 distrikt hade genomfört uttagningstävlingar och i FM deltog 25 par, 
varav tre från Jämtlandsdistriktet. De placerade sig 10, 11 respektive 23. Vårt granndistrikt 
Västernorrland hade ett deltagande par och vi gratulerar till deras silverplats efter det segrande 
Skaraborgsparet.  
 
ÖVRIGT   
 
Club 58/Prästgatan 58  
Föreningens medlemmar och andra intresserade seniorer har getts möjlighet att varannan tisdag 
träffas på Club 58 för att umgås, knyta nya kontakter och fika på mötesplatsen Prästgatan 58. Ett 
fåtal från föreningen har nyttjat möjligheten. Då antalet deltagare stadigt har minskat får de som 
så önskar fortsättningsvis träffas i egen regi/egna överenskommelser på Prästgatan 58, om annat 
inte bestäms. 
 
Tisdagsdax på Jamtli 
Som traditionen bjudit har föreningen tillsammans med några andra pensionärsorganisationer 
inbjudit till Tisdagsdax vid tre tillfällen, förutom avslutningen den 2 augusti där årets stjärnartist 
”Lill-Babs” bjöd på en strålande underhållning i strålande väder. The Ranjeets och Jämtbälgen 
gjorde också att avslutningen blev lyckad. Tyvärr har en del organisationer dragit sig ur dessa 
dagar och besökssiffrorna har sjunkit under senare år – men när en stjärna står på scenen saknas 
inte publiken! Tillsammans med Jamtli, kommunen och intresserade pensionärsorganisationer ska 
vi försöka lyfta dessa dagar till vad de en gång var! 
Tisdagsdax tisdagen den 19 juli på Jamtli samarrangerades av SPF Östersund, SPF Frösön och 
SPF Odensala. Det blev en strålande solskensdag och glada pensionärsseniorer gick genom 
Jamtli-området och svarade på tipspromenadens kluriga frågor. Kl. 13 blev det underhållning på 
Logen på Jamtli. ”Trebadurerna” var inlejda underhållare men fick förhinder, så med mycket kort 
varsel lyckades ”Gunnel and the boys” (Gunnel Persson med sambo och son) hjälpa till med 
underhållningen. Det var mycket lyckat och musikvalet passade och var uppskattat. Några 
deltagare hade också turen att vinna pris vid lottdragningen av tipspromenaden.  
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Trafikfrågor 
Per Söderbergs trafikfrågor på månadsmötena har varit mycket uppskattade inslag. På 
föreningsnivå omfattar trafikverksamhet att informera om trafiksäkerhet, bl.a. frågor om att 
använda cykelhjälm och reflexer, fotgängares halkolyckor och halkskydd, säkerhet vid 
övergångsställe.  
 
Seniorbio 
En populär aktivitet är också seniorbion. Numera finns tillgång till sex filmer var 14:e dag och 
annonsering sker på fredagar i våra lokaltidningar LT/ÖP. 
 
Pensionärsmässa ”Östersund Senior” 
Tillsammans med distriktet har föreningen den 18-19 april på Gamla Teatern medverkat i en 
välbesökt senior- och pensionärsmässa, ”Östersund Senior”. Förutom många utställare inom 
seniorboende, vård & omsorg, juridik, resor, hälsa och välbefinnande hade SPF Seniorerna en 
egen monter för utdelning av informationsmaterial samt för att via Internet kunna registrera 
intresserade personer för medlemskap i SPF Seniorerna. 
En ny tidning presenteras vid mässan, 60Fem-Plus.  
 
Träff för nya medlemmar 
Den 25 maj genomfördes en träff för nya medlemmar. Ett 30-tal medlemmar hörsammade 
inbjudan. Styrelsen informerade om föreningens verksamhet men fick också lyssna av 
medlemmarnas förväntningar på medlemskapet och intresset för att delta i någon av våra 
kommande aktiviteter och i styrelsearbetet. 
 
Lokala rabatter 
Under året har nya rabattavtal tecknats med lokala företag. Dessa avtal gäller för hela 
Jämtlandsdistriktet: 
- ”Hälsa från mig” (10%) 
- Frösö Persienner (10%) 
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EKONOMISK ÅRSREDOVISNING 
SPF SENIORERNA ÖSTERSUND – Organisationsnummer 893203-2777 
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TILL SIST  
Styrelsen för SPF Seniorerna Östersund framför ett varmt tack till alla medlemmar för ett gott 
samarbete under 2016.  
  
Östersund i februari 2017 
 
 
 
Iréne Westberg  Sven Adolfsson  
 
 
 
Sven-Olof Andersson  Anne-Marie Blomqvist  
 
 
 
Solbritt Eidenby  Karin Kimselius  
 
 
 
Carl Lago-Lengqvist   Margaretha Mooe Helleren  
 
 
 
Martin Rolén 
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R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 

 

 

 

 
Undertecknade, av SPF Seniorerna, Östersund valda revisorer har granskat årsredovisningen, 

bokföringen och styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet året 2016. 

 

Styrelsen har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen samt att gällande lagar 

tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 

årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi i rimlig grad 

försäkrat oss om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Som 

underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat styrelsens protokoll och 

föreningens räkenskaper. 

 

Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och god föreningssed och vi 

tillstyrker 

 

– att resultat- och balansräkning fastställs 

– att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och 

– att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

 

Östersund den 13 februari 2017 

 

 

 

/Mats Eriksson/   /Håkan Svensson/ 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017 
          SPF Seniorerna Östersund 
 
 
ALLMÄNT 
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. 
Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar 
och 27 distrikt. Vid årsskiftet 2016/17 hade SPF:s distrikt i Jämtland ca 3 500 medlemmar. 
SPF Seniorerna Östersund är distriktets största med sina 1 010 medlemmar. 
För att vår förening ska åstadkomma så bra verksamhet som möjligt, är det viktigt att  
den enskilde medlemmen engagerar sig. Detta bl.a. genom att besöka föreningens möten,  
eller i övrigt delta i olika aktiviteter. 
 
På Kongressen 2014 beslutades att organisationen ska prioritera fyra huvudområden under denna 
kongressperiod: 

 Vi-anda och identitet 

 Rekrytera och behålla 

 Påverka och behålla 

 Synas och höras 
 
ÄLDREPOLITISKA FRÅGOR 
Prioriterade frågor för oss lokalt är mera inflytande i samhällsutvecklingen, översyn av orättvisa 
skatter och pensioner, ökade åtgärder för att främja äldres hälsa, bättre tillgång till lämpliga 
bostäder och en värdig och jämlik vård och omsorg. 
Arbetet med de pensionärspolitiska frågorna är en av SPF:s viktigaste uppgifter. Vi fortsätter 
arbetet i kommunala pensionärsrådet (KPR). Där får vi angelägen information om kommunala 
insatser på olika områden som rör äldre och kan även påverka kommunen i pensionärspolitiska 
frågor som boende för äldre, hemtjänstinsatser mm. 
 
KPR/RPR 
Kommunala PensionärsRådet (KPR) och Regionens PensionärsRåd (RPR) är föreningens 
viktigaste informationskälla och organ för påverkan i saker som rör seniorer i kommunen och 
regionen. Samverkansgruppen som består av representanter från KPR och företrädare från 
samtliga SPF-föreningar i Östersunds kommun har genomfört en utvärdering av KPR:s roll i 
föreningarna och samarbetet mellan föreningarna. Utvärderingen ska ligga till grund för 
vidareutveckling av samarbete i viktiga frågor där samtliga föreningars styrelser och RPR är 
viktiga aktörer. Information till medlemmarna både på medlemsmöten och på föreningens 
hemsida är viktigt för ett ökat inflytande. 
 
Uppföljning och planering för Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd (RPR) 
Planerade ärenden 2017: 

- Studiebesök Storsjögläntan 
- Parkeringssituationen på sjukhusområdet 
- Regelverk och självrisk vid ersättning från patientskadeföreningen. Info patientnämnden. 
- Redovisning av utredning avseende vårdens kommunikation med patienter – lättläst 

Kallelser till patienter bör vara mer lättförståeliga och likvärdiga 
- Prostatascreening (org. Jämtgubben) 
- Telefontillgänglighet hälsocentraler 
- Färdigbehandlade patienter blir kvar på sjukhuset. --- Januari 
- Information patientnämnd. --- Januari 
- Budgetuppföljning. --- Löpande 
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En samverkansgrupp med företrädare från övriga SPF-föreningar i Östersunds kommun har 
etablerades 2015. Syftet med gruppen är att få till stånd ett bra samarbete och en bra 
kommunikation mellan föreningarna men också från/till samverkansgruppen genom våra 
medlemmar. I gruppen ingår representanter från såväl KPR som RPR. På så sätt skapas 
förutsättningar att få en bättre helhetsbild av vård- och omsorgsfrågorna i länet/kommunen. 
Under året kommer en utvärdering att genomföras för ytterligare utveckling av samarbetet mellan 
SPF-föreningarna inom kommunen. 
På SPF-distriktets ordförandekonferens i september 2015 framkom behovet av styrning, stöd och 
hjälp till ledamöter i KPR. Det är viktigt att medlemmarna får information och inflytande över 
frågor som tas upp i pensionärsrådet. Hur det ska organiseras blir en uppgift för styrelsen. 
 
MATPATRULL 
SPF Seniorerna har under flera år arbetat för bättre mat och fler maträttsalternativ för äldre i 
särskilda boenden och hemtjänsten. Matpatrullerna granskar matens smak och innehåll, 
valmöjligheter, service och miljö och utarbetar rapporter.  Det har gett resultat i många 
kommuner. Vår förening planerar att starta ”Projekt matpatruller” under förutsättning av 
tillräckligt många frivilliga och godkänd budget. 
SPF Seniorerna har under hösten genomfört en enkätundersökning om hemtjänstmaten hos 
landets kommuner. I endast 13% av kommunerna (290 st totalt) har äldre med mat från 
hemtjänsten möjlighet att välja bland olika matleverantörer. Vi ser positivt på att samverka med 
andra föreningar och distrikt som har erfarenhet från verksamhet med matpatruller. 
 
REKRYTERA OCH BEHÅLLA 
Under 2014 skedde en relativt stor medlemsminskning. I stora drag har minskningen avtagit även 
om en viss minskning fortfarande sker. För 2016 har minskning för föreningen skett med 62 
medlemmar. Ytterligare fokus kommer att ligga på rekrytering av nya samt att behålla våra 
”gamla” medlemmar. Många föreningar och distrikt runt om i landet vittnar om samma sak – det 
är befintliga medlemmar som är bäst på att rekrytera nya medlemmar. 
Förbundet har under året startat kampanjen PLUS 1. Kampanjens syfte är att belöna den som 
rekryterar en ny medlem, PLUS 1, och det görs genom att skicka en Sverigelott för varje 
rekryterad medlem. Information om kampanjen har också lämnats via tidningen Senioren. 
 
TRÄFF NYA MEDLEMMAR 
Under 2016 blev nya medlemmar inbjudna till en träff, där tillfälle gavs till presentation samt att 
bekanta sig med styrelsen för SPF Seniorerna Östersund. Försöket föll väl ut. Under 2017 
kommer liknande träffar att genomföras, en under våren och en under hösten. 
 
KURSER 
Under 2015 påbörjades arbetet med att införa en ny webbplattform för hela SPF:s organisation. 
Arbetet med detta är inte slutfört varför fortsatta utbildningsinsatser under 2017 blir aktuella för 
våra funktionärer som ansvarar för webbplatsen (t.ex. vår hemsida), medlemsregister, 
avgiftsregistrering m.m. 
Aven utbildning för styrelsefunktionärer och medlemmar kommer att aktualiseras under våren 
2017. Kontakt har tagits med Vuxenskolan för ett samarbete med dessa utbildningar. 
Kurser i användande av Ipad och surfplatta som påbörjades under 2016 kommer att fortsätta 
under våren. 
 
MÖTESPROGRAM FÖR 2017 
Föreningens månadsmöten ska, om inget annat annonseras, hållas i Gamla Teatern, Stora 
salongen, i Östersund varje månad kl 13:30, med start i januari 2017. Under sommarmånaderna 
juli–augusti genomförs inga organiserade medlemsmöten. Inte alla av vårens månadsmöten är 
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ännu bestämda. Så stor variation som möjligt på mötesinnehåll eftersträvas. 
 
Datum 2017  Tid Ämne (förutom föreningsinformation)                
Onsdag 18 januari 13:30   Anders Hedén 
Onsdag 22 februari 13:30 Årsmöte; Göran Strand, astrofotograf 
Onsdag 15 mars 13:30 Musik (ungdomar från Birkas musiklinje)                                                                                                                                                            
Onsdag 12 april 13:30 Föredrag   
Onsdag 17 maj 13:30 Musik  
Onsdag 14 juni 13:30 Föredrag 
Tidpunkter och innehåll för höstens månadsmöten kommer att meddelas vid ett senare tillfälle. 
Beträffande ”Tisdagsdax” på Jamtli är ännu inget bestämt – se sid. 7 om denna aktivitet 2016! 
 
RESOR 

- Endagsresa under våren och hösten? 
- Längre resa under hösten? 

 
ÖVRIGA AKTIVITETER 
 
Koll på läkemedel 
SPF Seniorerna och PRO kommer att av regeringen beviljas 600 000 kronor för projektet under 
2017. Projektet drivs sedan år 2009 av SPF, PRO och Apoteket AB gemensamt. Samarbetet syftar 
liksom tidigare till att minska användningen av läkemedel som är olämpliga för äldre och att öka 
vårdens och omsorgens läkemedelsgenomgångar med äldre. Nytt är att projektet denna gång 
också utvidgats till att minska fallskador till följd av medicinering och analysera och informera om 
läkemedelsbehandling och fallolyckor med hänsyn till kön. 
 
Forskningsföreläsningar 
Samarbetet med HjärtLungfonden kommer att fortsätta även under 2017.  Det innebär att vi kan 
boka kostnadsfria föreläsningar med forskare som har sin forskning knuten till något av våra 
universitetssjukhus med hjälp av anslag från HjärtLungfonden.  
 
Styrelsekonferenser 2017 
Distriktsstyrelsen har beslutat att fortsätta med Styrelsekonferenserna som uppskattats mycket av 
distriktets föreningar. Dessa konferenser fortsätter nu med en omgång på våren och en omgång 
på hösten. Tid och plats för vårens konferenser är nu fastställda. För Östersundsföreningens del 
blir det måndagen den 15 maj i Östersund. 
 
Mötesplatsen Prästgatan 58 
Möjlighet att träffas för samtal och fika – även lunch – finns på mötesplatsen Prästgatan 58. 
Information om dess aktiviteter sker kontinuerligt genom månadsprogrammen, som förutom på 
Mötesplatserna finns även på kommunens webbsidor:  
www.ostersundskommun.se 
www.facebook.com/ostersundskommun 
Månadsprogrammen sänds regelbundet ut per e-post av samordnaren för mötesplatserna till 
”abonnenter” och övriga som så önskar och med budskapet:   
”Sprid dem och berätta för nära och kära samt till dem som arbetar nära medborgarna!” 
 
Tävlingar 
Tävlingar beräknas komma att ske i nuvarande tävlingsgrenar och i regi av distriktet och/eller 
utsedd förening. I förekommande fall sker kvalificering för deltagande i 
riksfinal/förbundsmästerskap. Under 2017 är Östersundsföreningen ansvarig för DM-tävlingen i 
Boule, eftersom 2016 års segrande lag tillhörde föreningen.  

http://www.ostersundskommun.se/
http://www.facebook.com/ostersundskommun
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BUDGETFÖRSLAG VERKSAMHETSÅRET 2017  
 

 

                

Resultatbudget 2017   Utskrivet: 17-02-14 

 

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31   Senaste vernr: 
 

Konto  Benämning                              Budgeterat 

3010  Medlemsavgavgifter   52 000 

3920  Kommunalt bidrag   29 000 

4010  Kontorsmaterial     -5 000 

4011  PG samt Portokostnader    -4 000 

4012  Annonskostnader    -6 900 

4013  Arvoden     -6 000 

4014  Tävling     -2 000 

4016  Avgift till förbund/distrikt    -8 500 

4210  Möteskostnader/Friskvård  -35 000 

4211  Övriga kostnader     -4 200 

4212  Distriktsmöte        -900 

4225  Utflykter   -10 000 

4226  Styrelsemöte/utb     -4 000     

Resultat     -5 500 
 
 
 
 
 

Resultatbudget 2016 (som jämförelse; se även sid. 9) 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SPF SENIORERNA ÖSTERSUND 
 

Valberedningens förslag inför årsmötet onsdag 2017-02-22 
Valberedningen = Per Söderberg, Birgitta Olsson och Leif Westergren 

Föredragande vid årsmötet: Birgitta Olsson och Leif Westergren 
Följande personer har avsagt sig fortsatt kandidatur: Ordföranden Iréne Westberg, ledamoten Karin Kimselius, 

programgruppsledamöterna Göran Mattsson och Birgitta Olsson  

Funktion m.m. Namn Period Om-/nyval Ant. 

Årsmötet 
Ordförande 
Vice ordförande  
Sekreterare 
Protokollsjusterare 

 
Per Söderberg 
Martin Rolén 
Sven-Olof Andersson 
Föreslås vid årsmötet 

   

Arvoden Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, dvs. ordföranden, sekreteraren 
och kassören erhåller ett arvode om 999 kr/år och övriga ledamöter 500 kr/år. 

Styrelsen       
Ordförande  
8 övriga ledamöter 
 

 
Per Söderberg 
Margaretha Mooe Helleren 
Sven Adolfsson  
Solbritt Eidenby 
Iréne Westberg 
 
Sven-Olof Andersson 
Ann-Marie Blomqvist 
Carl Lago-Lengqvist 
Martin Rolén 

 
1 år 
2 år 
2 år 
2 år 
2 år 
 
Kvar 1 år 
Kvar 1 år 
Kvar 1 år 
Kvar 1 år 

 
Nyval 
Omval 
Omval 
Omval 
”Nyval” 
 

 
 
 
 
 
Tidigare ordf. 
 
 

Revisorer 
Ordinarie 
 
Suppleanter 
 

 
Håkan Svensson 
Mats Eriksson 
Märit Dahlgren 
Johan Gullberg 

 
1 år 
1 år 
1 år 
1 år 

 
Omval 
Omval 
Omval 
Omval 

 

SPF:s distriktsstämma 
2017-04-04 
Ombud, 9 st  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare, 4 st 
 

 
 
Per Söderberg 
Margaretha Mooe Helleren 
Sven-Olof Andersson 
Sven Adolfsson 
Martin Rolén 
Lennarth Wenner 
Ingrid Broman 
Sten Wiberg 
Birgitta Olsson 
 
Olle Edlund 
Kaj Sjö 
Ann-Marie Blomqvist 
Carl Lago-Lengqvist  

   

Distriktets valberedning Sven Adolfsson    

Serviceinrättningar   
Ombud 

 
Styrelsen utser 

   

Föreningsarkivets årsmöte 
Ombud 
Ersättare 

 
Sekreteraren 
Kassören 

   

Valberedningen 
3 ledamöter 

Leif Westergren 
Birgitta Olsson 
Karin Kimselius 

1 år 
1 år 
1 år 

Omval 
Omval 
Nyval 

Sammank. 

Programkommittén 
2 ledamöter 

Sven Adolfsson 
Solbritt Eidenby 

1 år 
1 år 

Omval 
Nyval 

 
 

Trafiksäkerhetsansvarig Göran Westman 1 år Nyval  

 


