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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för SPF Seniorerna Karlskoga, får härmed avge 
följande berättelse om verksamhet och förvaltning under 
arbetsåret 1 januari – 31 december 2021.

Corona år 
Detta år 2021 blev inte heller ett ”vanligt” år. Pandemin har 
varit närvarande. Först under hösten började vi komma 
igång med viss verksamhet. Nu har pandemin varit 
närvarande i princip från mars 2020.

Styrelse:
Ordförande                                           Siv Kanon
Vice ordförande Per Aspeli
Sekreterare Gunnel Carlstedt 
Kassör                                                  Leila Raudsaar

Övriga ordinarie ledamöter                      Gunn Andersson
Valter Jehrn
Marianne Leijder
Anders Lindbäck
Ulf Palmér
Gunnel Ringman
Eva Öberg

Revisorer                                            Ulla Nilsson och Marie-Louise Nauclér
Revisorsersättare                      Birgitta Öster

Valberedning Styrelsen (uppdrag av årsmöte)

Kommunens pensionärsråd (KPR)
Ordinarie Jan-Olof Forsling
Ersättare Per Aspeli  

Informationsansvarig                       Siv Kanon
Ansvarig utgivare för Månadsnytt Siv Kanon

Medlemmar
Uppbörden av medlemsavgifter sker centralt på förbundet.
Medlemsavgiften är 295 kronor varav avgiften till förbundet är 160 kronor per medlem och 
distriktet 45 kronor per medlem. Kvarstår intäkt på 90 kronor per medlem till föreningen. 
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Medlemsstatistik:
Ingående 1 januari 2021 870
Nya medlemmar                                  +17
Avlidna -39
Övrigt, avregistrerade -25
Utgående 31 december 2021 823
)|UlQGULQJ�L�DQWDO ���
)|UlQGULQJ�L�� ����

Medlemsavgifter Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter +256 000 +248 110 -7 890
Kostnader -178 000 -175 890 +2 110
Netto +78 000 +72 220 -5 780

Uppbörden av medlemsavgiften sker centralt.
Avvikelsen beror på för optimistiskt beräknade medlemmar

Funktionärer
Funktionärer Budget Bokslut Avvikelse
Kostnader -14 000 -11 751 +2 249
Netto -14 000 -11 751 +2 249

Här bokförs kostnaderna för styrelsesammanträden och revision samt omkostnadsersättningen 
till styrelseledamöterna, redaktionskommittén och resegruppen. Omkostnadsersättningen är 
för att täcka kostnaderna för bl a telefon och resor. Inga arvoden utgår. Ingen valberedning 
under året.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden: 10 februari, 10 mars,
7 april, 5 maj, 2 juni, 4 augusti, 1 september, 29 september, 27 oktober, 24 november och
15 december. 

Årsmöte 11 maj 2021
Ordinarie årsmöte hölls digitalt den 11 maj. Närvarande 14 medlemmar.
Gunnel Ringman och Ulf Palmér förrättade parentationen över de medlemmar som avlidit 
under året. En tyst minut hölls. Så vidtog årsmötesförhandlingar. Till mötesordförande valdes 
Allan Hede. 

Kommunens Pensionärsråd, KPR
SPF Seniorernas ordinarie representant är Jan-Olof Forsling och ersättare Per Aspeli.

Vi har under året haft fyra möten i KPR, helt eller delvis digitala. Rapporter finns i 
Månadsnytt. Bland det som tagits upp: Covid, nytt särskilt boende "Villa Strå" som är 
försenat, ny träffpunkt på Nickkällan och Flextrafiken.

Den viktigaste frågan för oss har varit arbetet rörande en ny vård- och omsorgsplan. Fyra 
ledamöter från pensionärsorganisationerna ingår i en referensgrupp som har haft fem möten. 
Vi har gemensamt skickat en skrivelse till kommunfullmäktige och två nämnder: 
"Äldreomsorgen i Karlskoga i ett framtidsperspektiv."
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Distriktsstyrelsen i Örebro
Under verksamhetsåret har Siv Kanon och Per Aspeli varit styrelseledamöter i SPF Seniorerna 
Örebro Distrikt. Siv Kanon som rekryteringsansvarig och kommunikationsansvarig. Inom 
uppdragen har Siv Kanon på en utbildning för länets ordföranden hållit i en punkt om rekryte-
ringsutbildning och representerat distriktet i Landshövdingens nätverk angående länets 
föreningars situation under pandemin. 
Per Aspeli har varit trafikansvarig och har bidragit med månatlig trafikinformation.
På vårterminen hölls styrelsemötena digitalt.
Distriktet stod bland annat som anordnare av en mycket uppskattad resa till en julkonsert i 
Stockholms Stadshus och därefter båtresa med Cinderella där julbord avnjöts.

Expedition
Samordnare: Gunnel Carlstedt
Övriga funktionärer och ersättare: Gunn Andersson, Ulla Asp, 
Marita Björndahl, Kerstin Hjersing, Sussi Larsson, Agneta 
Lautmann.

Expedition har varit bemannad måndag och torsdag 
kl 10.00 – 11.00, fr o m 12 augusti måndag och torsdag
kl 10.00 – 12.00.
 
Expeditionen har varit öppen 7 januari – 27 maj samt 12 augusti - 13 december 2021.

Expedition Budget Bokslut Avvikelse
Kostnader:
Kontorsinventarier -10 000 -6 248 +3 752
Förbrukningsmaterial 0 -171 -171
Kontorsmaterial -5 000 -4 317 +683
Telefon och datakommunikation -11 000 -11 312 -312
Portokostnader -8 800 -8 744 +56
Uppvaktning, födelsedagar -5 000 -4 147 +853
Externa tjänster, Visma bokföring -1 700 -1 653 +47
Bankkostnader -1 500 -1 002 +498
Summa kostnader -43 000 -37 594 +5 406

Expeditionen lokal på Solbringen ligger centralt bredvid restaurangen. Telia Bredbandsavtal 
företag byttes till Tele2, lägre avgifter. Portokostnaden är också en tung kostnadspost. 
Månadsnytt, ca 30 st, till landsbygdsmedlemmarna per post. Dock finns brevduvor för viss 
områden på ”landet”. En del läser på ”nätet”. Brevduvorna gör ett fantastiskt jobb med 
utdelningen av Månadsnytt. I vissa områden i tätorten har det även blivit svårt att distribuera 
för brevduvorna p.g.a. portkoder i många hyresfastigheter. 

Inbetalningskorten gällande medlemsavgiften sker genom förbundet så kallad Central 
uppbörd utan kostnad. 
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Födelsedagsuppvaktningar
Födelsedagsuppvaktningar sker för de som fyller 75, 80, 90, och 100 
år. 75- och 80-åringar uppvaktas med gratulationskort. 90- och 100-
åringar uppvaktas med blommor och besök om så önskas. Annars får 
de sig tillsänt ett brev med blomstercheckar på samma summa. En 
kommitté bestående av: Birgitta Eriksson, Gunnel Carlstedt och Mona 
Holmlund har skött besöken och breven med blomstercheckar.

Hemsidan
Föreningen har två hemsidor, en ”lokal” (www.spfkarlskoga.se) och en ”global” 
(www.spfseniorerna.se/karlskoga) som förbundet organiserar. Den senare är inte aktualiserad. 
Webbredaktör och ansvarig utgivare Christer Lasson.
Hemsidans innehåller

Startsida 
Verksamhet
Allmänt 
Funktionärer
Lathunden (Samma som pappersutgåvan)
Medlemskap
Månadsnytt (pdf-filer)
Protokoll (kräver lösenord)
Almanackan (länk till Verksamhet)
Resor (länk till Verksamhet)
Vår historia 
Veteranen (länk)
SPF distrikt (länk)
SPF riks (länk)
Bilder
Bildspel

Almanackan fräschas upp vid förändringar och andra sidor aktualiseras vid behov. På 
startsidan finns en räknare på antal besökare till hemsidan. Besöksfrekvensen varierar under 
olika perioder och är i genomsnitt 3 per dag.

IT/IKT/Teknik
Ansvarig: Ulf Palmér
I förra årets verksamhetsplan angavs att ambitionen var att vi 
under 2021 skulle bli synliga på sociala medier. Detta som ett 
komplement till vår tidning Månadsnytt och den lokala 
hemsidan (spfkarlskoga.se).

Vi lägger nu kontinuerligt ut information om våra aktiviteter 
på den lokala Facebooksidan ”På gång i Karlskoga…” (som 
har ca 10 000 följare). Detta för att marknadsföra varumärket 
”SPF Seniorerna”, samt att det ger oss möjlighet att nå nya 
presumtiva medlemsgrupper. Vi har också som ett komplement till den lokala hemsidan 
(spfkarlskoga.se), börjat lägga ut allt mer information om vår verksamhet på förbundets 
hemsida (spfseniorerna.se/karlskoga).
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Inom teknikområdet har vi under året investerat i en ny dator och ett nytt telefonsystem.

Lathunden
Ansvarig utgivare: Per Wærnér. Redaktionskommitté: Lars Svahn och Thommy Sundberg. 

Lathunden Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter, annonser +40 000 +39 300 -700
Kostnader, tryck -13 000 -12 500 +500
Netto +27 000 +26 800 -200

Lathunden ger föreningen ett ekonomiskt tillskott tack vare annonserna.

Medlemstidningen Månadsnytt
Ansvarig utgivare: Siv Kanon

Redaktionskommittén har under året bestått av Birgitta Hede, Per Aspeli, Eva Sandström, Jan 
Sjögren och vår nya medarbetare Eva Öberg. Per Aspeli har varit ansvarig för annonserna och 
Jan Sjögren har sett till att vi har bra foton. Övriga har skrivit referat från möten m.m. och 
Birgitta Hede har sammanställt det hela. 
 
Månadsnytt har under 2021 utkommit med åtta nummer, fyra på våren och fyra på hösten. På 
grund av den rådande pandemin har många verksamheter blivit inställda under våren, men 
under hösten har vi kommit igång med verksamheten och har försökt visa detta i Månadsnytt. 
Två nummer har haft 12 sidor, tre nummer 16 sidor, tre nummer 20 sidor. Nummer 1 var helt i 
färg och i fyra andra nummer hade vi ett antal färgsidor (4 -12 st).

Ambitionen har varit att tidningen ska spegla föreningens mål och verksamheter. 
Medlemmarna får viktig föreningsinformation bl.a. i Almanackan, som ständigt uppdateras. 
Reportage och reseberättelser liksom kåserier och gåtor är stående inslag.
  
Vi införde för några år sedan ”Fria Ord” där medlemmarna kan uttrycka sina åsikter, något 
som dock utnyttjas alltför sällan. Vi försöker uppmuntra medlemmarna att bidra med sådant. 
Redaktionen tar också tacksamt emot annat material, som kåserier och reseberättelser.
 
Bo Spåre på Karlskoga Grafiska gör en ovärderlig insats beträffande typografi och layout. Ett 
tack ska också riktas till de företag som valt att annonsera i tidningen. 

Månadsnytt Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter, annonser +16 000 +15 820 -180
Kostnader -46 000 -50 800 -4 800
Netto -30 000 -34 980 -4 980
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Månadsmöten
Samordnare: Siv Kanon och Marianne Leijder.
Funktionärer: Siv Kanon, Marianne Leijder, Anders
Lindbäck, Valter Jehrn, Gunn Andersson, Anita Karlsson 
och Gunilla Holmberg.
Lottförsäljare: Valter Jehrn
Biljettförsäljare: Anders Lindbäck och Leila Raudsaar.

Under det gångna året har, på grund av pandemin, endast 
fyra möten kunnat genomföras. Månadsmötet i september 
hölls i Källaren i Folkets Hus, de övriga på Solbringen.

Program:
September Mikael Björk En miniversion av Biscuit Bay Boys med Wiggo
                      Wiggo Öberg Öberg på tenor-och sopransaxofon, Mikael Björk

Anders Eriksson på bas och Anders Eriksson, som stod för gitarr-
(besökare 40) musik och sång, gav alla musikälskare en riktig

högtidsstund.
 

Oktober B O Söderberg B O bjöd på ”blandad musik” med allt från Lasse 
(besökare 54) Berghagens ”Farväl till sommaren”, After Darks 
 ”La dolce vita” till önskemusik med bl a The Beatles.

November Gunnar Svensson Förutom sång och saxofonspel fick vi höra en del 
(besökare 52) roliga historier om präster och norrmän. 

Saxofon- musiken bestod bl. a. av ett medley på låtar från 30-, 
40-och 50-talet. Ett flertal Elvislåtar och några av 
Sven-Ingvars avslutade den trevliga underhållningen.

Nattsudd Spelade och sjöng en härlig mix av olika musikstilar,
Kent Olsson och blandad med roliga historier av Christer.
Christer Dahlberg
(besökare 58)

Vetgiriga Veteraner
Samordnare och programansvariga Gunnel Ringman och Eva Öberg.
Funktionärer har varit Margareta Bäckman och Sinnika Westberg.
På grund av pandemin kunde vi inte ha några möten på vårterminen. Normalt planerar vi för 4 
möten på våren och 4 på hösten den tredje tisdagen i aktuell månad. Vi kunde starta upp 
höstterminen med tre möten på Solbringen.

Program:
Oktober         Ingela Wistedt. Brottsofferjouren (besökare 24)
November     Wiggo Öberg. E-legitimation (besökare 38)
December      Luciafirande med Karlskoga Kulturskolas Vokalensemble (besökare 66)

Gemensam budget inför 2021 med Covid-19 i beaktande för eventuellt om det var möjligt att 
göra någon gemensam satsning för ”ensamma”.
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Månadsmöte, Vetgiriga veteraner Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter +30 000
Kostnader -35 000
Månadsmöten, intäkter +9 184
Månadsmöten, kostnader -14 906
Vetgiriga veteraner, intäkter +4 280
Vetgiriga veteraner, kostnader -5 848
Netto -5 000 -7 290 -2 290

Intäkterna består av serveringsintäkter/inträde och lotteriintäkter. Kostnader är bl. a inköp av 
bröd och kaffe, omkostnader för underhållning och annonsering. 

Funktionärsträff 
Detta år kunde ingen Funktionärsträff genomföras på grund av Folkhälsomyndighetens 
restriktioner. Det beslutades att brevduvorna skulle få ett presentkort Marknadsplats 
Karlskoga på 100 kronor. 42 kort inköptes och delades ut i november 2021.

Funktionärer, sektioner Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter +1 000 0 -1 000
Kostnader -6 000 -4 300 +1 700
Netto -5 000 -4 300 +700

Vi betalar medlemsavgift till Möckelnföreningarna 100 kronor. Många av aktiviteterna är 
ekonomiskt självfinansierade.

Friskvård
Sittgympa har bedrivits både utomhus och inomhus på Solbringen
och på Nickkällan under året, ledd av Britt Strinnholm.
Bridge har spelats varje tisdag, under dagtid, på Träffen.

Äta bör man … och gärna tillsammans
Under 2021 kunde endast tre gemensamma luncher genomföras efter 
det att restriktionerna lättade. Den 30 september åt vi på Labbsand, 
den 28 oktober på Restaurang Hugo och den 25 november på
Restaurang Möckeln.
  
Trafik och Säkerhet
Ansvarig: Per Aspeli
Eftersom vår förening är medlem i Karlskoga Trafiksäkerhetsråd (KTSR) och Per är tillika
ordförande i Försvarets Motorklubb (FMK) i Karlskoga, så har han pga coronan inte deltagit i 
KTSR möten. Likaså inställdes sommaraktiviteter vid St Villingens rastplats. Dessutom har 
mörkerövningar för årskurs 1-3 ställts in vid Aggerudsskolan, liksom även FMK möten under 
våren.

Per bidrog i Månadsnytt nr 3 2021 med en artikel om ”Lagar och regler kring däckbyte”, i nr 
5 med en artikel om ”Vägmarkeringar m m”, i nr 6 med en artikel om ”Elsparkcyklar, i nr 7 
meden artikel om ”Nya regler och skyltar” och i nr 8 med en artikel om ”Mörker och snart 
Jul”. P.g.a. av coronan blev det ingen NTF-utbildning 2021 i Örebro om ”Trafiksäkerhet för 
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seniorer” där även PRO och SKPF brukar delta. Per är även verksamhetsansvarig för Trafik 
och Säkerhet i distriktet. Han delger alla medlemmar i distriktet information genom info-
bladen ”Trafik och Säkerhet” en gång i månaden. 2022 kommer Per att rapportera om 
ytterligare tips.

Pub-aftnar och dryckesprovningar
Ansvarig: Ulf Palmér
De sedan tidigare planerade aktiviteterna har av kända skäl tyvärr inte kunnat genomföras. 

Träffen
Träffen Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter från verksamheten, hyror +7 000 +3 250 -3 750
Kostnader, hyra -36 000 -34 612 +1 388
Netto -29 000 -31 362 -2 362

Träffen hyr lokal på Hotellgatan 10 av HSB. Hyreskostnaden uppgick till 34 470 kronor under 
året.

Dock har det varit sparsamt med aktiviteter under året. 

Resor
Ansvariga: Siv Kanon, Britt Strinnholm, Gunnel Carlstedt, Siw Philipson och Ewa Zetterberg.

Under 2021 kunde vi under hösten genomföra tre bussutflykter. 
I augusti åkte vi först till Granbergsdal och därefter till 
Äsphöjdens gårdsmuseum där Siw Philipson tog emot och 
berättade. Nästa resa gick till Pershyttan och Filipstad i 
september och var väldigt uppskattad. Den 12 november gick 
bussen med 30 personer till Kedjeåsens skola som numera är 
hemvist för Nolsokna Byalag och därifrån fortsatte vi till 
Grythyttans Gästgivaregård där vi åt lunch. På hemvägen 
stannade vi till på Källmo Gård och fick veta mycket om storskalig äggproduktion som 
bedrivs där.

Totalt deltog 74 resande.

Reseverksamhet Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter +30 000 +12 800 +17 200
Kostnader -30 000 -11 649 -18 351
Netto 0 +1 151 +1 151

Finansiering

Finansiering Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter/kostnader 0 0 0

Företagskonton och ett placeringskonto med ränta (under året 0-ränta) och fria uttag finns. 
Föreningen har även ett Swishkonto.
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I balansräkningen kan man utläsa i detalj föreningens banktillgodohavanden mm.

Slutord
SPF Seniorerna Karlskogas 44:e verksamhetsår är till ända. Förhoppningar när året inleddes 
var att pandemin snart skulle vara över. Så blev det inte. Ibland gavs någorlunda positiva 
rapporter för att i nästa stund visa på att antal smittade ökade. 

Från ringa verksamhet under våren, och då ofta digitalt, till mera aktiviteter under hösten. Vi 
kunde till och med våga oss på att erbjuda några kortare resor. Resorna uppskattades mycket. 
Vi kunde träffas lokalt på Månadsmöten och Vetgiriga veteraner. Äta tillsammans ett par 
gånger, förstås under betryggande avstånd. Sittgympa genomfördes även. Vi i SPF Seniorerna 
har försökt hänga med, hålla ut, tänka om, bekymrade men inte nedslagna.

Hela tiden har vi fått mer lärdom och kännedom om vad som 
helt oförväntat kan inträffa och hur man då på ett bra sätt 
hanterar uppkomna situationer. Under dessa omständigheter 
skulle man kunna tro att det varit svårt att vara ordförande. Det 
har trots allt inte varit betungande. Övriga styrelsen och alla 
funktionärer har tålmodigt och engagerat arbetat allt utifrån de 
situationer som uppstått. Medlemmarna har visat stor förståelse. 
Stort tack alla!

6LY�.DQRQ, ordförande

Historisk statistik jmf. året 2003 och ett hopp till åren 2012 till 2021 och 
plan 2022 över Eget kapital
År Eget kapital

1 januari
Årets överskott 

(+)/underskott (-)
Eget kapital 
31 december

2003 270 443:77 -13 178:27 257 265:50
2012 135 584:21 -323:01 135 261:20
2013 135 261:20 +25 112:06 160 373:26
2014 160 373:26 +23 997:90 184 351:16
2015 184 351:16 +15 377:62 199 728:78
2016 199 728:78 + 8 680:50 208 409:28
2017 208 409:28 -6 659:14 201 750:14
2018 201 750:14 -1 436:50 200 913:64
2019 200 913:64 -5 632:25 195 056:39
2020 195 056:39 +1 079:00 195 760:39
2021 195 760:39 -27 106:49 168 653:90
2022 168 653:90 Prel. -2 000:00 Prel. 166 653:90

Intressant att studera det egna kapitalets utveckling. Statistiken är bara för åren 2012 – 2022 
med jmf med år 2003. Ovanstående uppgifter är hämtat ur respektive års 
Verksamhetsberättelser. År 2022 fyller föreningen 45 år. 
/HLOD�5DXGVDDU, kassör
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Ekonomisk redovisning 2021

Balansräkning

Tillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Fordringar 0:00 0:00
Förskott (1) 6 000:00 8 800:00
Kassa 2 549:00 1 580:00
Swedbank 914 866 141-7 20 226:35 12 512:84
Swedbank placeringskonto 140 508:55 220 508:55
Summa tillgångar 169 283:39 243 401:39

Skulder och eget kapital
Skuld, förbetalda medlemsavgifter (2) 630:00 720:00
Kortfristiga skuld Socialstyrelsen 0:00 46 921:00
Eget kapital 195 760:39 194 681:39
Årets resultat -27 106:49 1 079:00
Summa skulder och eget kapital 169 283:39 243 401:39

1) Förskott: Inköp av frimärken p.g.a. portohöjning.
2) Skuld: Förbetalda medlemsavgifter, Central uppbörd, 7 st à 90 kr

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter: Not
Medlemsavgifter 248 110:00
Avgår avgifter till distrikt och förbund - 175 890:00�
Övriga intäkter 1 71 834:00
Researrangemang, intäkter 12 800:00
Summa intäkter 156 854:00

Verksamhetens kostnader:
Researrangemang, busshyra mm -11 649:00�
Övriga verksamhetskostnader 2 -172 311:49�
Summa verksamhetens kostnader - 183 960:49�
Verksamhetens resultat -27 106:49�
Finansiella kostnader och intäkter 0:00�
Resultat efter finansiella poster -27 106:49�
Årets resultat -27 106:49�
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Resultaträkning per resultatenhet

Resultatenhet Intäkter Kostnader Resultat
Medlemsavgifter 248 110:00 -175 890:00 72 220:00
Funktionärer 0 -11 751:00 -11 751:00
Expedition 0 -37 594:49 -37 594:49
Lathunden 39 300:00 -12 500:00 26 800:00
Månadsnytt 15 820:00 -50 800:00 -34 980:00
Månadsmöten 9 184:00 -14 906:00 -5 722:00
Vetgiriga Veteraner 4 280:00 -5 848:00 -1 568:00
Klubbfester, funktionärer 0 -4 200:00 -4 200:00
Sektioner, aktiviteter 0 -100:00 -100:00
Träffen, verksamhet 3 250:00 -142:00 3 108:00
Träffen, lokal 0 -34 470:00 -34 470:00
Researrangemang resegruppen 12 800:00 -11 649:00 1 151:00
Summa verksamhetens resultat före 
finansiella poster 332 744:00  -359 850:49 -27 106:49
Finansiella kostnader och intäkter 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 332 744:00 -359 850:49 -27 106:49
Årets resultat -27 106:49

Specifikation till noter i resultaträkning
Not 1
Övriga intäkter:
Annonsintäkter 55 120:00
Uthyrning 3 250:00
Inträde, servering, lotterier 13 464:00

Not 2
Övriga verksamhetskostnader:
Lokalhyra 35 295:00
Förbrukningsinventarier 6 248:00
Förbrukningsmaterial 609:00
Kurs- och resekostnader 0:00
Annonsering 1 870:00
Tryckkostnader 64 900:00
Representation, uppvaktning, gåvor 12 276:00
Kontorsmaterial 2 717:00
Tele och datakommunikation 12 965:49
Porto, posten 8 793:00
Bankkostnader 1 002:00
Externa tjänster, kostnader 9 496:00
Medlemsavgift andra organisation 100:00
Omkostnadsersättning funktionärer 9 700:00
Omkostnadsersättning underhållning 6 340:00
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Styrelsens förberedande förslag, som i fråga om punkt 1 – 5 redovisas i
Verksamhetsberättelsen som underlag för val på årsmötet. Ingen 
valberedning vald, styrelsens uppdrag.
Resterande förslag väljs (fastställs) av styrelsen för att sedan redovisas i Lathunden.

1. Antal styrelseledamöter, stadgeändring – styrelsens förslag
Antalet styrelseledamöter skall vara 11. En mandatperiod av 2 år tillämpas om 
möjligt med nyval (omval) av halva styrelsen varje år. Dock väljs ordförande för 
ett år i taget.

2. Ordförande
Siv Kanon Omval – 1 år

3. Övriga styrelseledamöter
Per Aspeli Omval – 2 år
Leila Raudsaar Omval – 2 år
Valter Jehrn Omval – 2 år
Eva Öberg    Omval – 2 år
Gunnel Ringman Omval – 2 år
Anders Lindbäck Vald till 2023
Marianne Leijder Vald till 2023
Gunnel Carlstedt Vald till 2023
Ulf Palmér Vald till 2023
Gunn Andersson Vald till 2023

4. Revisorer och revisorsersättare
Revisorer
Ulla Nilsson Omval – 1 år 
Marie-Louise Nauclér Omval – 1 år
Ersättare
Birgitta Öster Omval – 1 år

5. Kommunens pensionärsråd (våra representanter)
Ordinarie
Jan-Olof Forsling Omval – 1 år

Ersättare
Per Aspeli Omval – 1 år
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Verksamhetsplan 2022 
Vid kongressen 23-24 augusti 2021 antogs nya stadgar gemensamma för SPF 
Seniorerna på alla nivåer som gäller från och med 1 januari 2022. 
I stadgarna kan man läsa följande, utdrag:

Ändamål
SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 
Syftet är att ta tillvara äldres sociala och ekonomiska att Inom ramen för detta 
ändamål ska SPF Seniorerna arbeta med frågor om äldres hälsa och omsorg, 
boende, ekonomi samt rätt att arbeta.
Värdegrund
SPF Seniorerna utgår i sitt arbete från en demokratisk grundsyn. Vidare är grunden för vårt 
ställningstagande diskrimineringslagen. Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Vi anser 
att rätten till ett gott och värdigt liv är av central betydelse. Vi visar varandra respekt och 
hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För att 
förverkliga dessa värden fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet.

)|UHQLQJHQV�XSSJLIW
)|UHQLQJHQ�KDU�WLOO�XSSJLIW�DWW�IUlPMD�63)�6HQLRUHUQDV�lQGDPnO�JHQRP�DWW
x LQIRUPHUD�PHGOHPPDUQD�L�IUnJRU�VRP�EHU|U�GHP
x YHUND�I|U�VRFLDO�JHPHQVNDS��WU\JJKHW�RFK�WULYVHO�EODQG�PHGOHPPDUQD
x WLOOYDUDWD�PHGOHPPDUQDV�LQWUHVVHQ�Sn�GHW�ORNDOD�SODQHW
x DNWLYW�YHUND�I|U�DWW�UHNU\WHUD�SHUVRQHU�VRP�NDQ�EOL�PHGOHP
x �L�|YULJW�EHGULYD�YHUNVDPKHW�VRP�IUlPMDU�I|UVWnHOVH�RFK�VROLGDULWHW�PHOODQ�

JHQHUDWLRQHUQD�

Hur når vi vår uppgift
x Erbjuda medlemmarna god och nyttig information och verka för ett varierat och intressant 

program genom bland annat Månadsmöten och Vetgiriga Veteraner. Vår tidning 
Månadsnytt, som utkommer med 8 nummer, innehåller olika erbjudanden om aktiviteter 
när möjlighet ges, reportage mm. Lathunden, med mycket nyttig information, annonsörer 
som erbjuder sina tjänster och produkter även vissa ger rabatt, ska tillställas våra 
medlemmar. Erbjuda våra medlemmar en aktuell och informativ Hemsida som också 
lockar nya medlemmar.

x Verka för social gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna. Fortsätta att ordna 
gemensamma ”Äta bör man . . . och gärna tillsammans. Pub-aftnar och andra 
gemenskapande träffar. Resor och utflykter kortare och längre utifrån vad som efterfrågas. 
Vi kommer att vara lyhörda och fånga upp medlemmarnas behov och önskemål om 
utbildning och aktiviteter. Uppmuntra funktionärsarbetet och brevduvorna. Att veka för 
att göra vår lokal Träffen på Hotellgatan till en gemenskapande träffpunkt för oss och andra 
föreningar.

x Tillvarata medlemmarnas/pensionärernas intressen på det lokala planet genom bl.a. 
deltagande i KPR (Kommunens Pensionärsråd). Vi vill fortsätta delta ihop med andra 
pensionärsorganisationer och kommunen som berör äldrefrågor, erbjuda olika former av 
friskvård. Likaså erbjuda studiecirklar som väcker, roar och fördjupar våra sinnen samt 
information om trafik- och säkerhet. Samverka i distriktets olika strategier/projekt och 
vara och vara representerade i Distriktsstyrelsen.
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x Aktivt verka för att locka nya medlemmar bland nyblivna pensionärer. Presentera vår 
förening och verksamhet genom bland annat att synas och höras i ”offentliga rummen”. 
Föreningens ryggrad är medlemmarna.

År 2022 är ett valår. Av alla röstberättigade 65 år och äldre i 
Karlskoga kommun utgör ca 30 procent. Vi seniorer är en viktig 
påverkansfaktor. Vi måste göra vår röst hörd. 

Budgeten för år 2022 är mycket stram och ger begränsade 
ekonomiska möjligheter till aktiviteter men av erfarenhet så är det 
mycket vi kan göra utan större kostnader. 

Coronapandemin hänger fortfarande över oss. Förhoppningsvis vill vi ge medlemmar något 
som passar dem. 
6W\UHOVHQ

Budgetförslag 2022
Förklaringar till budgetförslag 2022
För närvarande finns fortfarande några osäkra faktor på grund av pandemin. För hoppningsvis 
kanske det inte blir så allvarligt.

1) Föreningen har höjt medlemsavgiften från och med år 2021 med 15 kronor per medlem. 
Föreningen tappar dock medlemmar vilket gör att höjningen inte ger den önskade effekten.
Nettointäkten beräknades på betalande 812 medlemmar (812 x 90 kr = 73 080 kronor). 

2) Övriga intäkter är annonsintäkter 54 000 kronor i Lathunden och i Månadsnytt, 
kaffeinträde och lotterier, hyror, bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan förutsatt att vi har 
kulturarrangemang och studiecirklar. 

3) Egen samlingslokal Träffen, Hotellgatan 10. För närvarande har Konstcirkeln, Kuggarna, 
Mervetarna, Munskänkarna, Bridgen och Stickcafé tider på Träffen. Vid tillfällen även 
enstaka uthyrningar, t. ex Bostadsrättsföreningar håller årsmöte, Bregårdskolans vänner och 
fira födelsedagar.

4) Researrangemang – Budgeten uppskattad – intäkterna och kostnaderna följs åt – 
självbärande dock är det pålagt för vissa administrativa kostnader. 
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Budgetförslag 2022
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter:
Medlemsavgifter 1) 239 000
Avgår avgifter till distrikt och förbund -166 000�
Deltagaravgifter resor 52 000
Övriga intäkter 2) 102 000
Summa intäkter 227 000

Verksamhetens kostnader:
Researrangemang -50 000�
Övriga verksamhetskostnader -179 000�
Summa kostnader -229 000�
Verksamhetens resultat -2 000�
Finansiella kostnader och intäkter 0�
Resultat efter finansiella poster -2 000�
Årets resultat -2 000�

Resultaträkning per resultatenhet budget 2022
Resultatenhet Intäkter Kostnader Resultat
Medlemsavgifter 1) 239 000 -166 000 +73 000
Styrelsen m fl 0 -14 000 -14 000
Expedition (se nedan) 0 -22 000 -22 000
Lathunden 38 000 -13 000 +25 000
Månadsnytt 17 000 -40 000 -23 000
Månadsmöten 22 000 -27 000 -5 000
Vetgiriga Veteraner 18 000 -20 000 -2 000
Klubbaktiviteter, funktionärsträff 0 -5 000 -5 000
Sektioner, friskvård, trafik mm 1 000 -2 000 -1 000
Träffen 3) 6 000 -36 000 -30 000
Researrangemang gm resegruppen 4) 52 000 -50 000 +2 000
Summa verksamhetens resultat före 
finansiella poster 393 000 -395 000 -2 000
Finansiella kostnader och intäkter 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 393 000 -395 000 -2 000
Årets resultat -2 000

Specifikation till not Expedition
Kontorsinventarier 2 000
Kontorsmaterial 2 000
Telefon och datakommunikation 5 000
Portokostnader 6 000
Externa tjänster, Visma bokföring 1 700
Uppvaktningar, födelsedagar 3 800
Bankkostnader 1 500

Värdefullt – allt ideellt arbete som läggs ned av alla SPF Seniorernas funktionärer
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Karlskoga den 16 februari 2022
Styrelsen

…………………………………………. ………………………………………..
Siv Kanon Per Aspeli

………………………………………….. ………………………………………….
Leila Raudsaar Gunn Andersson

…………………………………………… ………………………………………….
Valter Jehrn Ulf Palmér

……………………………………………... …………………………………………..
Anders Lindbäck Marianne Leijder

……………………………………………….. …………………………………………..
Eva Öberg Gunnel Ringman

………………………………………………...
Gunnel Carlstedt




