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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.
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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




