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      VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR 2018 
         MED EKONOMISK ÅRSREDOVISNING 

 
STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA  
 
Styrelse    Särskild funktion  
Ordförande  Per Söderberg  
Vice ordförande Martin Rolén  
Sekreterare  Sven-Olof Andersson 
Kassör    Ann-Marie Blomqvist Medlemsregisteransvarig 
Ledamot  Sven Adolfsson Webbansvarig 
Ledamot  Görel Hansebo Folkhälsoansvarig 
Ledamot  Iréne Westberg Studieansvarig 
Ledamot  Ulf Edström 
Ledamot  Yngve Sundien 
Adj. ledamot  Margaretha Mooe Helleren Adjungerad – Vice ordförande i KPR  
Styrelsen har under 2018 haft tio protokollförda sammanträden. 
 
Övriga förtroendevalda 
Revisorer  Håkan Svensson, Mats Eriksson 
Revisorsersättare Märit Dahlgren, Johan Gullberg 
 
Valberedning  Karin Kimselius, sammankallande 
  Håkan Annernäs 
  Eva Sondell 
 
Pressansvarig/Annonsering Ordförande + sekreterare 
Mötesreferent  Solbritt Eidenby + Sven Adolfsson 
Reseansvarig  Styrelsen 
Trafiksäkerhetsansvarig Göran Westman 
Ombud resp. ersättare Sven-Olof Andersson resp. Ann-Marie Blomqvist 
till Föreningsarkivet 
Boenderådsansvarig Rollen under utvärdering 
 

SPF-ombud i boenderåd Östersund kommun – 2017-2018 

Inrättning Drift Ordinarie Ersättare 
Björkbacka Förenade Care Ingegerd Byström Märet Lindgård 

Brunkullan Vardaga Iréne Westberg Sven-Olof Andersson 

Mobacka Kommunen Britta Grönqvist  Svein Helleren 

Tallbacka Kommunen Ulla Nylund Anth  

Trossgränd Kommunen Ann-Marie Blomqvist Yngve Sundien 

Myran Strukturrutan Gunnel Falkerby Svein Helleren 

Skogsbruksvägen 131 Kommunen Margaretha Mooe Helleren  

Skogsbruksvägen 133 Vardaga/Kommunen Sven Adolfsson Edmund Haugnes 

Solsången Kommunen Britt-Marie Unnefors  

Sjöängen Vardaga   

Mötesplats Ljungen Attendo Gerd Svedberg Karin Nordqvist  

Mötesplats Prästgatan 58 Kommunen   

Mötesplats Odenborg Attendo   
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ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 
 
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation för seniorer. SPF 
Seniorerna Östersund är distriktets största förening med sina 965 medlemmar. Föreningens 
ändamål och organisation regleras i stadgarna. För att vår förening ska åstadkomma så bra 
verksamhet som möjligt är det viktigt att medlemmarna engagerar sig genom att delta i 
föreningens möten eller att i övrigt vara med vid olika aktiviteter. 
 
MEDLEMSUTVECKLING          
 
Antalet registrerade medlemmar i föreningen 2018-01-01 =    964 
Antalet registrerade medlemmar i föreningen 2018-12-31 =    965  
 
FRISKVÅRD/FOLKHÄLSA 
 
SPF:s folkhälsoarbete styrs av innehållet i SPF:s äldre politiska plattform samt aktuella 
kongressbeslut. Kortfattat innebär detta att vi ska vara kända för vår hälsofrämjande verksamhet, 
att man självklart vänder sig till SPF för att delta i aktiviteter som är sociala, hälsofrämjande, 
lustfyllda och meningsfulla, samt att SPF Seniorerna, nu och i framtiden, deltar i och påverkar 
hälsoutvecklingen för äldre. Sammanfattningsvis innebär detta: Fysisk aktivitet, Bra matvanor, 
Social gemenskap och Meningsfull sysselsättning. 
Har vi nått målet? Frågan är självfallet abstrakt! Beträffande fysisk aktivitet är det naturligtvis 
svårt att idka en röd tråd, eftersom medlemmarna har stora skillnader i ålder och förutsättningar. 
Måste i detta fall låta informationen och praktiska balansövningar på månadsmöten tolkas och 
praktiseras av den enskilde så gott det går. Övriga delar av folkhälsan uppfylls väl av 
månadsmötenas skiftande innehåll. Tyvärr är det för få som deltar i SPF-aktiviteter såsom, boule, 
golf, hjärnkoll etc. Lite att jobba på, kanske schack, bowling snart står på programmet! 
 
Föreläsningar 
På ett av föreningens medlemsmöten föreläste överläkare Bertil Axelsson över temat: ”Att leva 
med obotlig sjukdom”. Ett 80-tal medlemmar deltog på föreläsningen. 
 
MÖTESPROGRAM 2018 
 
Föreningens månadsmöten har, om inte annat annonserats, hållits på Gamla Teatern, Östersund, 
varje månad kl 13:30, med start i januari 2018. Under juli genomförs som vanligt inget 
medlemsmöte. Så stor variation som möjligt på mötesinnehåll eftersträvas. Månadsmöten: 
 
Måndag 29 januari Heta stolen – Ann-Marie Johansson & Elin Lemon 
Tisdag 27 februari Årsmöte; Heta stolen – Olle Christmansson/HC Ripan   
Tisdag 20 mars Information om senioruthyrning, Jämtgubben m.m.                                                                                                                                              
Tisdag 24 april Konsumentrådgivning/Vardagsjuridik – Ingrid Krylén  
Tisdag 22 maj  Jamtli – Info om Nationalmuseum 
Tisdag 19 juni Residensträdgården – Heta stolen – Landshövdingen 
Tisdag 21 augusti Surströmming – Gemensamt med Frösö-föreningen 
Tisdag 25 september ”Att leva med obotlig sjukdom” – Bertil Axelsson 
Tisdag 9 oktober Lunch resp. träff  med nya medlemmar  
Tisdag 23 oktober Östersund 232 år – Gunilla Nilsson Edler 
Tisdag 20 november Modevisning, följd av After Work (Mr Hammond)* 
Måndag 10 december Julbordslunch tillsammans med Frösö-föreningen 
* Modevisning/After Work-aktiviteten såg sju SPF-medlemmar som bejublade mannekänger! 
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RESOR 
 
Torsdag 31 maj – Resa över tre broar  
Fredag 3 augusti – Resa med Ådalen III; två bussar tillsammans med Frösö-föreningen 
 
REPRESENTATION  
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Det är ett ökande intresse bland kommunens seniorer att delta på de öppna beredningsmöten 

som hålls inför varje ordinarie möte i Kommunala pensionärsrådet (KPR). Vissa frågor har 

väckt stort engagemang och har resulterat i ett ökat samarbete mellan de olika  

pensionärsorganisationerna. 

SPF Seniorerna Östersunds ordinarie ledamot och vice ordförande under året i KPR, 

Margaretha Mooe Helleren, har deltagit i arbetsgrupper som arbetat med bland annat: 

 

* Lika behandling av bussresenärer i alla åldrar när det gäller tillgänglighet och reducerade 

busspriser på stadsbussarna. Det fick SPF, PRO och SKPF att genomföra ”observationsresor” 

några timmar under en dag på olika busslinjer i centrala Östersund. Förslag på bättre 

tillgänglighet för rullatorbrukare och billigare busspriser för seniorer, (100 kr för resor i 30 

dagar inom Östersunds kommun) har lämnats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 

utan att politiska beslut för närvarande har följts eller gett önskat resultat. 

 

* Pensionärsföreningarnas tillgång till lokaler som lämpar sig för olika aktiviteter och som 

kan hyras till ett  pris som små föreningars ekonomi kan klara är ett ökande problem. Genom 

enkäter framkom tillgängliga lokaler i kommunen. Här visades på möjligheter till samarbete 

mellan pensionärsorganisationer och föreningar när det är behov av lokaler. 

 

* Vård- och omsorgsförvaltningen har på begäran av SPF Seniorerna Östersund genomfört en 

översyn av boenderåden på särskilda boenden. En majoritet av ledamöterna i KPR anser att 

pensionärsorganisationerna ska ha representanter i råden. Arbetsgrupp arbetar med att se över  

boenderådens organisering och hur de ska kunna fungera bättre. 

 

* En gemensam konferens har för första gången erbjudits och genomförts för ledamöter i 

KPR och RPR (Regionens PensionärsRåd) från hela länet. Samarbetet med PRO och SKPF är 

unikt i landet och har väckt uppmärksamhet centralt. Under konferensen framhöll de olika 

organisationerna betydelsen av samråd och att föra ut information från KPR och RPR till 

föreningarnas medlemmar. Då äldre ofta berörs av beslut som tas i kommunerna är det viktigt 

var KPR finns i den kommunala organisationen. 
 
Boenderåd och besökarråd 
Rådet är ett organ för att öka inflytande för boende och deras anhöriga i frågor som berör 
boendet. Kommunens pensionärsorganisationer ges möjlighet att delta med sina representanter. 
Föreningen har under året haft ombud till Boenderåd på kommunens särskilda boenden och på 
en mötesplats. Tre av föreningens medlemmar har under året tagit på sig uppdraget som nya 
ombud. Ett gemensamt möte med ombuden har genomförts den 13 november 2017.  
 
Pensionärernas bussresor 
Under hösten 2017 inledde vår avdelning ett samarbete med PRO i Östersunds kommun och 
SKPF Pensionärerna för att agera för billigare bussresor för pensionärerna inom Östersunds 
kommun. En dag provåkte pensionärer från de tre pensionärsorganisationerna med de olika 
linjerna i Östersund för att studera bussåkandet. 
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Då hade kommunfullmäktige i Östersunds kommun fattat ett enhälligt beslut den 23 oktober att: 
Kommunen ska ta fram förslag på hur bussresor för pensionärer kan förbättras och göras mer 
attraktiva med målet att genomföra åtgärder under 2018.  
I början av 2018 gjordes en uppvaktning hos kommunstyrelsens arbetsutskott med krav på lägre 
priser för pensionärernas bussresor. En modell som fördes fram var det system som funnits i 
Sundsvall sedan 2009 där pensionärerna får åka för 100 kronor på ett kort som gäller 30 dagar. 
Ett medborgarförslag hade också lämnats in till kommunen under hösten 2017 med krav på 
införande av ”Sundsvallsmodellen”. 
Under 2018 har det vidtagits olika aktiviteter för att kommunen ska komma fram till 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Frågor har ställts i kommunfullmäktige, 
gemensamma insändare har skrivits och skrivelser har lämnats in till kommunala pensionärsrådet. 
Resultatet har dock uteblivit och hamnat i en utredning. Det är inte acceptabelt att arbeta emot 
beslut som kommunfullmäktige enhälligt fattat!! 
 
Politikerträffar                                                                                                          
Under augusti månad genomfördes tre välbesökta politikerträffar på Gamla teatern i Östersund, 
där de tre pensionärsorganisationerna SPF, PRO och SKPF samarbetade. Regionpolitiker, 
kommunpolitiker (Östersund) och riksdagskandidater var inbjudna och fick svara på frågor inför 
valet! SPF Seniorerna Östersund var ansvarig för samordningen av dessa träffar.  
 
UTBILDNING 
 
Utbildning/Studiecirklar  
SPF Seniorerna har ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Till SV anmäler 
vi regelbundet de önskemål om utbildningar och studiecirklar som kommer från medlemmarna. 
Under 2017 genomförde distriktet en utbildningsinventering hos samtliga föreningar i distriktet 
och som sedan presenterades i en utbildningsplan. Den lämnades till SV som underlag för 
samarbete och planering tillsammans med SV i form av ex. studiecirklar, utbildningar och 
konferenser. Tyvärr har inte SV under 2018 lyckats få fram ledare för samtliga av dessa 
kurser/cirklar.  
Under året har följande aktiviteter genomförts tillsammans med SV (enligt uppgift från SV): 
Studiecirklar (ett antal), kulturprogram 20 st (t.ex. månadsmöten), annan folkbildningsverksamhet 
12 st (kortkurser, dag-/kvällskurs). 
Enbart till föreningens månadsmöten med föreläsningar, musikunderhållning m.m. under året har 
mer än 900 medlemmar deltagit enligt avlämnad kulturrapport till SV. 
SV:s utbud av studiecirklar m.m. läggs alltid ut på föreningens hemsida förutom hos SV. Viktigt 
att man tar ”för vana” att regelbundet gå in på hemsidan för att få aktuell information om 
kommande utbildningar/studiecirklar. Se även SV:s hemsida: www.sv.se/Jamtlandslan. 
För att få del av rabatten av kurskostnaden, 10 %, ska man anmäla sig via telefon alternativt via 
sin e-post. Det räcker inte att anmäla sig på SV:s hemsida för att få rabatten. 
 
Under året har en del av utannonserade studiecirklar snabbt blivit fullbokade. T.ex. Biodling för 
nybörjare och Möbelomklädnad. En del av planerade studiecirklar har flyttats framåt i tiden på 
grund av lågt intresse från medlemmarna eller svårigheter att hitta cirkelledare. Till de cirklar som 
flyttats till 2019 kan nämnas ”Att lära sig skriva och formulera texter ” och ”Juridik för 
föreningar”. 
 
För 2019 har en hel del önskemål om studiecirklar lämnats in i samband med en träff med nya 
medlemmar. Dessa har överlämnats till SV för planering av verksamheten 2019 och omnämns i 
verksamhetsplanen för detta år. 
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Som medlem i Föreningsarkivet blir föreningens representant inbjuden till olika medlemsmöten 
men också till information om t.ex. ”Ordna och bevara arkiv”, där vi får tips om hur man tar 
hand om föreningshandlingar. Ett antal informationsträffar har genomförts under året. 
 
TÄVLINGAR – Träning/motion, DM, Förbundsmästerskap (riks) m.m. 
 
Boule 
Under december 2017 färdigställdes Östersunds Boulehall i gamla LT-huset på Rådhusgatan 37. 
Där är det möjligt att samlas till trivsamt boulespel fredagar kl. 11:00 -14:00 (sommartid 
Björkbacka boulebanor). 
 
Bridge 
DM spelas årligen och utgör samtidigt kvalificering för FM (förbundsmästerskapet). 
Nybörjarkurs/studiecirkel startades av SPF Seniorerna Frösön tillsammans med Östersunds-
föreningen tisdag 30 oktober i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) lokaler på Litsvägen 22..   
 
Golf 
DM spelas årligen. I år arrangerade vår förening DM på Norderön. Vinnare blev ett lag från vår 
förening.  
 
Schack 
Finns på senare år inte i programmet för förbundsmästerskap. En studiecirkel har nu startats 
under december. Ledare är styrelseledamöterna Sven Olof Andersson och Yngve Sundien 

 
Hjärnkoll 
SPF Seniorerna Östersund arrangerade även i år distriktsmästerskapet i Hjärnkoll. Det var fyra 
deltagande lag: Odensala, Litsbygden, Västra Storsjöbygden och Östersund. Tävlingsledning var 
Solbritt Eidenby, Göran Westman och Per Söderberg. Östersundslaget segrade och 
representerade Jämtland vid riksfinalen den 5 oktober i Stockholm. Östersunds-laget blev sjua av 
20 deltagande lag. Representanter var Bo Oscarsson, Ove Eriksson och Björn Hansson.  
 
ÖVRIGT   
 
Tisdagsdax på Jamtli 
Tisdagsdax på Jamtli är en populär sommaraktivitet där Östersundsföreningen tillsammans med 
Frösön och Odensala brukar ha ansvar för en tisdag, i år den 24 juli.  
Den 7 augusti genomfördes den avslutande ”Alla Pensionärers Dag” och i år lockade Ann-Louise 
Hansson rekordpublik. 
 
Samarbete mellan SPF-föreningarna inom Östersunds kommun  
På initiativ av vår förening sker nu ett samarbete mellan de fem SPF-föreningarna inom 
Östersunds kommun. Två träffar har genomförts under 2018. 
 
Trafikfrågor 
Göran Westmans trafikfrågor har funnits med vid några möten, bl.a. om att använda cykelhjälm 
och reflexer, fotgängares halkolyckor och halkskydd, säkerhet vid övergångsställen m.m.  
 
Pensionärsmässa Senior Expo 2018 
Tillsammans med distriktet har föreningen medverkat i en välbesökt Seniormässa den 26-27 
januari på OSD. Förutom många utställare inom seniorboende, vård & omsorg, juridik, resor, 
hälsa och välbefinnande hade SPF Seniorerna en egen monter för utdelning av 
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informationsmaterial samt för att via Internet kunna registrera intresserade personer för 
medlemskap i SPF Seniorerna. Totalt beräknades antalet besökare till 3000 personer på dessa två 
mässdagar. 
 
Lokala rabatter 
Rabattavtal finns med ett antal lokala företag. Dessa och en del andra avtal framgår av Bilaga 1..  
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EKONOMISK ÅRSREDOVISNING 2018 
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 2018.  
  
Östersund i februari 2019 
 
 
 
Per Söderberg  Sven Adolfsson  
 
 
 
Sven-Olof Andersson  Ann-Marie Blomqvist  
 
 
 
Ulf Edström   Görel Hansebo  
 
 
 
Martin Rolén   Yngve Sundien 
 
 
 
Iréne Westberg    
 
 
 
BILAGOR 
1 – Lokala m.fl. rabattavtal 
2 – Revisionsberättelse  
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BILAGA 1 
 

Rabatter och förmåner för Seniorer. En del generella, andra 

bara för SPF-medlemmar 

 
 Hälsa från mig. 10%  http://halsafranmigostersund.bokadirekt.se/ 

 Pressateljen 15%. www.pressateljen.se 

 Frösö Persienne 20%. http://www.frosomarkis.se/ 

 Seniorbio 

 Seniortaxi 10% 

 SPA-kliniken i Östersund 10%, http://www.spakliniken.se/ 

 Matkreatör Kjell Strömberg, 10%, tel 073-80 30 727 

 Lilla Salongen Litsvägen 4a, 15%, 070-809 18 00 

 Thai Thai Restaurang, Odenskogsv 35 kl 10 00-14 30. 80:- för lunch 

 ICA flera butiker olika dagar 5% 

 If-Huvudpartner 5-50% rabatt  www.if.se/spf 

 mySaftey-Partner www.spfseniorerna.se/formaner/id-skydd/ 

 Skandia-Partner , https://www.skandia.se/spfseniorerna 

 Viking Line http://www.vikingline.se/hitta-

resa/kryssningar/allianser/specialerbjudande  

 Tallin Silja, upp till 20% rabatt, Använd kod 129364 

 E-On Partner https://www.eon.se/privat/for-hemmet/smarta-

erbjudanden/spf-kampanj.html 

 Hallon http://www.hallon.se/spfseniorerna 

 KlarSynt 10% https://www.klarsynt.se/ 

 SJ 10% http://www.sj.se/ 

 Senioren SPF medlemstidning. Ingår vid medlemskap 

 Skattebetalarna info@skattebetalarna.se 

 Goda Vänner. Ingår vid medlemskap 

 Studieförbundet Vuxenskolan 10% http://www.sv.se/ 

Gå in på SPF:s hemsida (www.spfseniorerna.se/formaner/) eller på resp företag 

för att läsa mer om förmånerna. 

 

Vi arbetar för att teckna fler lokala avtal. Allt för att göra ditt medlemskap så 

lönsamt som möjligt. Vid nyttjande av rabatt, visa SPF:s medlemskort. 

http://www.pressateljen.se/
http://www.frosomarkis.se/
http://www.spakliniken.se/
http://www.spfseniorerna.se/formaner/id-skydd/
http://www.vikingline.se/hitta-resa/kryssningar/allianser/specialerbjudande
http://www.vikingline.se/hitta-resa/kryssningar/allianser/specialerbjudande
https://www.eon.se/privat/for-hemmet/smarta-erbjudanden/spf-kampanj.html
https://www.eon.se/privat/for-hemmet/smarta-erbjudanden/spf-kampanj.html
http://www.hallon.se/spfseniorerna
https://www.klarsynt.se/
http://www.sj.se/
mailto:info@skattebetalarna.se
http://www.sv.se/
http://www.spfseniorerna.se/formaner/
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BILAGA 2 
 
 
 
 

 

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 2018. 

 

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 28 januari 2019 

 

 

 

/Mats Eriksson/   /Håkan Svensson/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


