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STYRELSEN FÖR SPF Seniorerna
LIDINGÖSKEPPET

- förening nr 321 inom SPF Seniorerna,
får härmed avge sin verksamhetsberättelse

för år 2019, föreningens 42:a verksamhetsår.

1.  STYRELSELEDAMÖTER, FUNKTIONÄRER etc.
Jane Hellers, ordförande vald till årsmötet 2020
Christina Berner vice ordförande 2020
Ann-Mari Hevreng, kassör 2020
Ingrid Elowsson 2020
Rolf Englund 2020
Ulf Ulfvarson KPR representant 2020
Berit Berggren 2021
Helene Carlsund 2021
Monika Johansson 2021
Lena Malmebrand 2021
Anette Tjörneryd 2021

Marie Fernulv, Solveig Hållberg, Gunnel Hanngren och Gunnel Dietmann har
varit adjungerade ledamöter hela verksamhetsåret 2019.
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden.

1.2 Föreningsmedlemmar

Medlemsantalet i SPF Seniorerna Lidingöskeppet var vid 2019 års utgång 1492
varav 1089 kvinnor och 403 män. Det finns 13 vänmedlemmar.
Medlemsantalet sjunker 2019 på grund av att antalet nya medlemmar inte väger
upp antalet dödsfall (48) och utträden på grund av hög ålder (70). Se punkt 3.3.

1.3 Revisorer
Till föreningens revisorer för 2019 utsågs Rolf Schnackenburg och Orvar Blomberg
med Kaj Hanngren och Teddy Widstrand som ersättare.

1.4 Arbetsutskottet

Arbetsutskottet inom styrelsen har utgjorts av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör.

1.5 Valberedning

Valberedningen har 2019 haft följande sammansättning: Anders Gustafsson
(sammankallande), Malte Jonsson och Marie Fernulv.

1.6 Resegrupp

Resegruppen har utgjorts av Anette Tjörneryd och Gunnar Stenström.

1.7 IT-grupp

Rolf Englund har varit IT-ansvarig och arbetat med hemsidan.
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1. STYRELSELEDAMÖTER.. (forts.)

1.8 Redaktion

Christina Berner har varit redaktör för Skeppsposten 2019.

1.9 Funktionsansvariga/Kontaktpersoner m.fl.
För våra olika verksamheter har förutom ledamöterna i styrelsen ytterligare ett
antal personer haft speciellt funktionsansvar. De har samtidigt också varit
kontaktpersoner.
Samtliga medarbetare i Lidingöskeppet arbetar helt ideellt. För att driva föreningen
och kunna genomföra dess olika aktiviteter har totalt ca 100 personer varit
engagerade under året.

Annonser Lena Malmebrand
Arkiv Kerstin Kristoffersson
Begravningsfrågor Ulf Ulfvarson
Boule Bernt Flodmark
Brevduvor Gunnel Hanngren
Bridge Christina Berner
Brottsofferfrågor Kerstin Kristoffersson
Båtutflykter Marie Fernulv
Friskvård Solveig Hållberg
Hustegaholm Solveig Hållberg
Kafé Källan Britta Edin, Eva Kock
Klubbmästare Monika Johansson
Kommunala pensionärsrådet Jane Hellers
” Ulf Ulfvarson
” Lena Malmebrand ersättare
Livlinan Birgitta Hartler
Medlemssekreterare Ingrid Elowsson
Månadsmöten Helene Carlsund
Promenader Marie Fernulv
Reseansvarig Anette Tjörneryd
Skeppsposten, redaktör Christina Berner
Teaterombud Gunnel Dietmann
Valberedning, ordf. Anders Gustafson
Webbansvarig Rolf Englund
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2.  REPRESENTATION I ANDRA ORGANISATIONER
2.1 SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet

Till SPF Seniorernas Distriktsstämma 2019 var som ordinarie ombud för Lidingö-
skeppet följande personer utsedda: Jane Hellers, Ingrid Elowsson, Ann-Mari
Hevreng och Anette Tjörneryd. Ersättare var Christina Berner, Rolf Englund,
Anders Gustafson och Ulf Ulfvarson.

2.2 Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunala pensionärsrådet i Lidingö har 14 ledamöter och 2 ersättare. Åtta av
ledamöterna representerar de politiska partierna i Lidingö kommunfullmäktige.
De båda pensionärsorganisationerna, SPF Seniorerna Lidingöskeppet och PRO
har vardera två representanter och en ersättare. Samtliga ledamöter och ersättare
tillsätts av kommunstyrelsen, ledamöter och ersättare från pensionärsorganisa-
tionerna efter förslag från respektive organisation.
Ordförande under 2019 har varit Peter Lönnqvist, (M), ledamot av kommunstyrel-
sen och vice ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Vice ordförande har varit
Claes Axelsson, (LP). SPF Seniorerna Lidingöskeppet var representerat av Jane
Hellers, ordförande i SPF Lidingöskeppet och Ulf Ulfvarson, samt som ersättare
Lena Malmebrand, båda ledamöter i styrelsen Lidingöskeppet.
KPR har under 2019 haft fyra möten, två på våren och två på hösten. Återkom-
mande punkt på dagordningen är information från omsorgs- och socialnämnden
och förvaltningen, vilket vanligen ges av nämndens ordförande, kommunalrådet
Birgitta Sköld och någon eller några tjänstemän från förvaltningen.

2.3 Mötesplatsrådet/planeringsgrupp för nya mötesplatsen

Rådet/planeringsgruppen är en samverkan mellan Lidingö stads Omsorgs- och
Socialförvaltning och SPF Seniorerna Lidingöskeppet, PRO Lidingö och Röda
korset. Ett samverkansavtal slöts hösten 2018. Gruppen har letts av enhetschefen
för förvaltningen Gun Engström Karlsson som också fört protokoll.
Rådet har under 2019 haft fem möten. I rådet har ordföranden Jane Hellers och
sekreteraren Berit Berggren varit representanter för föreningen.

2.4 Samverkan kring Seniordialogen och Temadagar

I samband med starten av Seniordialogen 2017 bildades också en grupp med
representanter från PRO Lidingö, Röda korset och SPF Seniorerna Lidingöskeppet
och förvaltningen. Gruppen diskuterade utformningen av informationstjänsten och
bemanningen. Under 2019 behandlades också föreningarnas information och
deltagande vid temadagar på Mötesplats centrum. Gruppen har letts av äldrelots
Kristina Westman. Gruppen har 2019 haft 3 möten.
Deltagare har varit de som arbetat med Seniordialogen.

2.5 Samverkan Nordost

Samverkan Nordost är ett samarbetsorgan för SPF-föreningarna i åtta nordost-
kommuner i Stockholmsdistriktet. Samarbetet består av erfarenhetsutbyten,
diskussioner i olika pensionärspolitiska frågor och svar på remisser från distriktet
eller förbundet. Sammankomsterna sker lokalmässigt i turordning i de deltagande
kommunerna. Gruppen har under 2019 haft tre möten.
I Samverkan Nordost har ordföranden Jane Hellers och medlemssekreteraren
Ingrid Elowsson varit representanter för föreningen. Anette Tjörneryd och Gunnar
Stenström har varit representanter i Nordosts arbetsgrupp för gemensamma
researrangemang.
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3.  VERKSAMHETEN

3.1 Årsmötet 2019
* Föreningens årsmöte hölls den 18 februari 2019 i Föreningsgården. Cirka 110
medlemmar och gäster hade infunnit sig.

* Under förhandlingarna, som leddes av Bo Jarwander, godkändes styrelsens
verksamhetsberättelse samt fastställdes resultat- och balansräkningarna för år
2018. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. Styrelsens
förslag till budget för år 2019 liksom verksamhetsplanen godkändes.

* Årsavgiften för 2019 fastställdes till 260 kr. Lidingöskeppets andel av medlems-
avgiften är 60 kr per medlem, distriktets är 40 kr och förbundets 160 kr.
Då förbundskongressen beslutat om en höjning på 30 kr av den centrala avgiften
för 2019 och föreningen inte avsåg att höja sin del av avgiften beslutade årsmötet
att avgiften för 2019 blir 160+40+60= 260 kr.

* Årsmötet beslutade att föreningens styrelse 2019 skulle bestå av 11 ledamöter
varav en ordförande. Årsmötet följde vidare valberedningens förslag till om-
val/nyval av styrelse, revisorer, ombud till distriktsstämman och KPR. Beträffande
valberedningen beslutades att den skulle bestå av tre ledamöter.

* Föreningens ordförande Jane Hellers tackade mötesordföranden för möte och
tackade årsmötesdeltagarna för att hon fått fortsatt förtroende att leda föreningen.
De mångåriga medarbetarna Bo Brismar, Madeleine Ejerhed, Lars-Erik Edéus och
Ylva Swensson som nu lämnade styrelsen avtackades med blommor och applåder.

* Efter årsmötesförhandlingarna underhöll journalisten Annika Hagström med ett
lättsamt kåseri om yrkesliv och privatliv.

3.2 Medlemsrekrytering

På grund av det minskande antalet medlemmar de senaste åren har styrelsen på
olika sätt försökt att öka informationen om SPF Seniorerna Lidingöskeppets verk-
samhet och möjligheter till inflytande i den lokala politiken.
Förbundet skickade i några år ut information till nyblivna pensionärer i Sverige
om SPF Seniorernas verksamhet och inbjöd till medlemskap. Senare blev denna
uppgift lagd på lokalföreningarna och vi gjorde dessa utskick via brevduvorna ett
par år. Resultaten blev inte de väntade i något fall.
Istället för att inbjuda nyblivna 65-åringar har vi i år gjort försöket att inbjuda de
Lidingöbor som fyllt 70 år 2019 och som inte redan är medlemmar. 500 brev med
information om föreningen har ”brevduvorna” delat ut under året. Resultatet blev
inte heller nu det väntade. Denna kampanj gav cirka 10 nya medlemmar.
Vi har registrerat 84 nya medlemmar 2019 men har mist fler (48 avlidna och 70
utträden på grund av ålder eller sjukdom).
Styrelsen har försökt andra vägar för information. Hemsidan har utvecklat sitt
innehåll, annonskampanj i Lidingö Nyheter har skett under hösten och ett antal
exemplar av Skeppsposten läggs varje gång ut på Mötesplats Centrum och Träff-
punkterna Tor och Brevik och en del andra ställen. Styrelsen har funnits vid ett
flertal temadagar på Mötesplats centrum med personlig service och reklam.
Många av våra utmärkta aktiviteter (se p.3.6) har också lockat till medlemskap
liksom kontakter med gamla medlemmar.
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3. VERKSAMHETEN (forts)
3.3 Medlemsservice

* Expeditionen i Föreningsgården vid Larsbergstorget 9 har under året varit
stängd. Den nya tjänsten ”Seniordialogen” på Mötesplats centrum i Tor blev inte
den framgång som de samverkande föreningarna hoppats. Under våren 2019 lades
den ner och förhoppningarna ställdes till nya Mötesplats Centrum som öppnade i
september i Stadshuset. Den personliga kontakten med medlemmarna
med information om Lidingöskeppets verksamhet under året kom att i första hand
finnas vid olika möten föreningen erbjöd, via telefonsamtal/mejl direkt till eller
från funktionärer, via erbjudanden i Skeppsposten och på Hemsidan.

* Vårt medlemsblad Skeppsposten, som delats ut av föreningens ”brevduvor”, har
under 2019 utkommit med fyra nummer. Dessa medlemsblad har varit en viktig
informationskanal om föreningens aktiviteter, om aktuella pensionärsfrågor och
om kontakter till ansvariga funktionärer inte enbart till egna medlemmar utan
också som reklamblad för föreningen.
Medlemsbladets redaktör har varit Christina Berner.

* Föreningens webbplats (www.spf.se/lidingoskeppet) har under året utökat sin
information om föreningen och aktuella aktiviteter.
Ansvarig för webplatsen har varit Rolf Englund.

3.4 Äldrevård och pensionärspolitik

*.”KPR” Pensionärsråden i kommuner tillkom på 1970-talet. Man ville kompensera
för underrepresentationen av äldre i fullmäktige och nämnder. Flera landsting och
nästan alla kommuner har idag pensionärsråd. Då pensionärsråden fungerar
väldigt olika har pensionärsorganisationerna i år gemensamt framfört önskan om
lagfästning. I det perspektivet är det tillfredsställande att kommunala pensionärs-
rådet i Lidingö fungerar som organisationerna tillsammans kommit överens om.
Det innebär att pensionärsrådet ska ha tunga företrädare för huvudmannen och
sortera direkt under kommunstyrelsen.
Återkommande punkt på dagordningen har varit information från omsorgs- och
socialnämnden och förvaltningen, vilket vanligen givits av nämndens ordförande,
kommunalrådet Birgitta Sköld och någon eller några tjänstemän från förvalt-
ningen.
Några punkter som diskuterats år 2019 har varit digitalisering, nyöppnade av
Mötesplats Centrum, planer för seniorboendet Tor, projektet simhallen i Dalénum,
trafikfrågor bl.a. närtrafiken, trygghet i hemmet med fokus på våld hos äldre,
information om familjehem, ofrivillig ensamhet, utskrivning från slutenvården
samt digitala utanförskapet

* ”Café Hjärna” som drivs av SPF Seniorerna Lidingöskeppet i samarbete med
Alzheimerfonden, Lidingö kommun, Röda Korset och PRO Lidingö har i år liksom
tidigare år haft en framgångsrik verksamhet. Verksamhetens mål har varit att öka
kunskapen om demenssjukdomarna och att vara stöd för demenssjuka och deras
anhöriga med att erbjuda föredrag, samvaro med underhållning och samtals-
grupper. ”Café Hjärna” har haft möten sju gånger på tisdagskvällar 2019 och de
har varit mycket välbesökta.

* ”Livlinan” är en trygghetsaktivitet som Lidingöskeppet startat för ett par år
sedan. Den består av telefonkedjor med 6 till 10 personer, som ringer varandra
varje dag kl.9-10 och hör om allt är bra hos den man ringt upp. Får man inte svar
efter flera uppringningar ringer man till en angiven kontaktperson/anhörig.
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3. VERKSAMHETEN (forts.)

3.4 Äldrevård och pensionärspolitik (forts.)

* ”Temadagar”. Förvaltningen för Omsorg och stöd har under året arrangerat flera
temadagar om olika äldrefrågor. Föreningens styrelsemedlemmar har deltagit som
informatörer om SPF Seniorernas verksamhet centralt och lokalt. Tryckt material
har delats ut i form av broschyrer, medlemsansökan och medlemsbladet Skepps-
posten. Några nya medlemmar har rekryterats vid dessa tillfällen.
Temadagarna har varit: ”Demensdag” med en mängd deltagande företag och
förbund, ”Balansera mera” dagen med mindre deltagande än 2018 samt ”Våld i
nära relationer” en kvällsföreläsning.

3.5 Remisser och organisationsfrågor

Kommunala pensionärsrådet (KPR) har varit remissinstans för två remisser,
Trafikförändringsremiss och Policy för Lidingö stads minoritetspolitiska arbete.

3.6 Gemensamma aktiviteter för medlemmarna (se bilaga 1)

* Föreningen har under året arrangerat flera möten för sina medlemmar såsom de
välbesökta månadsmötena med intressanta föredrag, vårmöte med årets nya
medlemmar samt ett jubileumsmöte i oktober med anledning av förbundets 80år.
Föreningens funktionärer och medhjälpare samlades i slutet av året till en
gemensam adventslunch och alla medlemmar erbjöds en gemensam god julbuffé
till självkostnadspris.

* Lidingöskeppet har erbjudit olika egna aktiviteter eller aktiviteter i samarbete
med andra aktörer. Bland arrangemangen har ingått föredrag, temadagar, teater-
besök, museibesök, kultur och naturpromenader och båtutflykter. Det har varit
resor både inom Sverige och utomlands. Resorna ordnas ofta tillsammans med
andra lokalföreningar inom SPF Seniorerna.

* En omfattande aktivitet inom föreningen är friskvård, som har engagerat många
medlemmar. Det har varit promenader, stavgång, bordtennis, boule, bowling,
motionsgymnastik, linedance och vattengymnastik.

3.7 Aktiviteter öppna för alla seniorer på Lidingö

* Vår förening har även i år, i samarbete med PRO, svarat för sommarcaféet på
Hustegaholm i fem sommarveckor per förening. Caféet var en mycket välbesökt
oas under sommaren 2019 och antalet besökande blev totalt 4938 personer. Bara
under midsommarhelgen kom ca 800 personer varav 400 köpte förtäring.

* Vår förening och PRO har också ordnat den uppskattade verksamheten Kafé
Källan på Träffpunkt Tor varje onsdag. Förutom kaffe med dopp har musik, sång
och föredrag erbjudits. Antalet besökare har varit 30 - 40 per tillfälle.

* Samarbetsprojektet Café Hjärna (punkt 3.4) har också inbjudit både seniorer och
andra Lidingöbor.

    * Våra egna månadsmöten med intressanta program som kåserier, musik, före-
     läsningar mm ser gärna medlemmar från andra SPF-föreningar som gäster liksom
     någon senior som kanske funderar på att bli medlem.

    * Den nya Mötesplats Centrum i Stadshuset som invigdes i september kommer på
    lite längre sikt att kunna erbjuda fler arrangemang för Lidingös seniorer och också
    fler samarbetsmöjligheter för föreningarna.
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4.  EKONOMI (se bilaga 2)
Föreningens resultat- och balansräkning för 2019 redovisas i bilaga 2 och budget
för 2020 redovisas i bilaga 3 tillsammans med resultaträkningar för 2017-2019.
Övergången till central uppbörd av medlemsavgifterna har fungerat bra och
förbundet överväger att ändra uppbördsmånad framöver. Beslut om detta kan
komma på kongressen 2020. Medlemsavgiften har varit 260 kr per medlem och år
och av denna har föreningen erhållit 60kr per medlem för egen verksamhet.
Stockholmsdistriktet avser att höja sin del med 10 kr 2021.

5.  SLUTORD
Det är styrelsens förhoppning att de många aktiviteterna och arrangemangen som
föreningen erbjudit under 2019 har varit till glädje och nytta för Lidingös seniorer
och att vårt arbete i olika samarbetsorgan skall ge oss inflytande i äldrefrågor i
kommunen och i förbundet SPF Seniorerna.
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla dem som på olika sätt medverkat för
att stödja vår verksamhet.
______________________________________________________________________________

Lidingö 20 februari 2020

Jane Hellers (Ordförande) Berit Berggren Christina Berner

Helene Carlsund Ingrid Elowsson Rolf Englund

     Ann-Mari Hevreng Monika Johansson Lena Malmebrand

     Anette Tjörneryd Ulf Ulfvarson
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Bilaga 1

Lidingöskeppet

AKTIVITETER UNDER ÅR 2019
SAMMANFATTNING

1.  Föreningsträffar m.m.
* Årsmötet var förlagt till Föreningsgården där ca 100 personer deltog. Som avslut-
ning berättade journalisten Annika Hagström om ”Möte med människor bakom
kulisserna”.
* Föreningen har arrangerat fyra månadsmöten för medlemmarna under våren. De
var ”Polisens arbete i Sverige, i länet och på Lidingö” med representant från
lokalpolisen, ”Lidingö en annorlunda industriort” med C-H Ankarberg ”Fåglarnas
beteende och kärleksliv” med Georg Högsander och ”Smittande gladjazz” med
musikgruppen Absolut Swing.
De tre mötena under hösten var ”Stockholms ölkaféer” med Leif Gidlöf, ”Tåg till
Australien” med Helen Tronstad och ”Musik från förr” med Malin Melin Carlsson.

2.  Övriga möten, sammankomster etc.
* I samband med månadsmötet i maj inbjöd föreningen nya medlemmar till lunch
och en kort information om våra funktionärer och aktiviteter.
* I oktober inbjöd Lidingöskeppet till Jubileumskaffe med tårta på nya Mötesplats
Centrum med anledning av att SPF Seniorerna firade sitt 80-årsjubileum denna
höst.
* I december blev de 100 ovärderliga funktionärerna och medhjälparna som med-
verkat i föreningens olika arrangemang inbjudna till adventslunch.

    * Under året ordnades också sex gemensamma luncher på Restaurang Järnet för
    medlemmarna samt en uppskattad julbuffé i Ansgarskyrkan.

3.  Friskvård
* Friskvårdsverksamheten har som alltid haft en god anslutning.
Lidingöskeppet har då det gäller vissa motionsaktiviteter haft samarbete med
Lidingö stad, Föreningen HjärtLung Lidingö och PRO.
Aktiviteterna har varit:
- Bordtennis har haft aktivitet två gånger per vecka.
- Boule är en uppskattad aktivitet och har varit två gånger per vecka.
- Linedancen med sina olika stegkombinationer har varit populär även i år och
  det har funnits tre olika grupper.
- Motionsgymnastik har förekommit i två olika lokaler.
- Stavgången har gått en gång i veckan och är en populär verksamhet.
- Promenaderna med sina kulturella inslag är uppskattade och har genomförts
  som vanligt både i natur- och stadsmiljö vid 23 tillfällen till t.ex. Kungsholmen,
  Vasastan, Hundudden, Bergianska, Svindersvik, Traneberg och Hjorthagen.
- Vattengymnastik och motionssimning har drivits av Föreningen HjärtLung på
  Lidingö och annonserats bland våra aktiviteter.
- Sommarens båtutflykter i skärgården var som alltid mycket uppskattade. I tur
  och ordning besöktes i år Grinda, Ingemarsö, Kymmendö och Ljusterö.
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4.  Teaterbesök
* Teaterbiljetter behöver ofta bokas långt i förväg men betalas ganska snabbt.
Teaterannonser i Skeppsposten har därför de senaste åren ersatts med
erbjudanden via gruppmejl till medlemmarna.
Följande teaterföreställningar av Stadsteatern men i olika teaterlokaler har
förmedlats till medlemmarna:
På våren såg vi ”Min fantastiska väninna” på Årstateatern 9 mars och ”Den sista
kabarén” på Soppteatern 17 maj
På hösten såg vi ”Spelman på taket på Dansens hus 14 september och ”Älskarin-
nor på Årstateatern 11 oktober.
* Dessutom har SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet erbjudit teaterföreställningar
per mail till Lidingöskeppets medlemmar.

5.   Studiebesök och dagsturer
Under året har föreningen anordnat fyra studiebesök och fyra dagsturer. Besöken
har varit till Armémuseum, Nationalmuseum, Högberga vinfabrik och Hansers
biograf. Dagsturerna har varit till Löfstads slott, Landsort/Öja, Gamla Uppsala
och Taxinge julmarknad.

6.  Resor
Genom samarbete med andra SPF-föreningar och med PRO har Lidingöskeppet
kunnat erbjuda flera resor under året. Under våren och sommaren gick resor till
Tallinn, Belgrad, Savonlinna och Bohuslän. Under hösten erbjöds resor till
Andalusien och Krakow.

*  *  *
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