
Hej kära medlemmar!
I detta månadsbrev kommer information från årsmötet, bland annat en medlemsvärvningstävling 
och hur du kan söka bostadstillägg. 

Kommande aktivitet är ett föredrag om hörsel som äger rum den 13 mars. Nästa aktivitet är 
vinprovningen och lunchen på Högberga gård på Lidingö, den äger rum den 27 mars. OBS anmälan 
senast den 15 mars.

77 medlemmar kom till Årsmötet. Utöver själva årsmötet fick vi lyssna till skönsång av Titti 
Sjöholm och hennes man. 

Vilka som ingår i den nya styrelsen och vilka ansvarsområden de har enligt nedan.

Ordförande                 Lars Tornérhielm, Medlemsvärvning, Seniorrådet, 
Kontakt golf och gympa, deltar i diverse möten, samverka med övriga 
Nackaföreningar,                  navigationscirkel, mailar medlemmar.

Vice ordförande         Chatrine Swenzén, Ersätter Ordf vid behov och 
deltar i diverse möten.

Sekreterare                 Elisabet Östergren, Kallelser, protokoll, Berget, 
ansvarig mail.

Kassör                        Jan Nyman, Bokföring, Deklaration, Utbetalningar, 
Årsbokslut, Söka bidrag, Fakturering.

Ledamöter                  Elisabet Engström, Hemsida, FB, Programbladet, 
bokcirkel, meddelar ordf vid uppdateringar.

                                   Siv Flodqvist, Medlemssekreterare, teleanmälan, 
info ny medlem, födelsedagar.

                                   Kristina Linder, Programgruppen, hälsa & äldre 
ensamma, delar i Trygg och säker i Saltsjöbaden och Fisksätra, 
tidsverkstaden.

                                  Anna-Greta Berg, Leder programgruppen, 
annonsering.

                                  Ann-Margret Larsson, Programgruppen, ers. 
Seniorrådet.

På mötet utlyste jag en medlemsvärvningstävling. Vem värvar flest nya medlemmar? Vinn en 
presentcheck på ca 500 kr. T ex

Årskort på Skansen  
Blomstercheckar  
Biobiljetter  
Presentkort till Grand Hotel Saltsjöbaden

Regler: Det är bara att du mailar siv.flodqvist@gmail.com om vem du värvat.

mailto:siv.flodqvist@gmail.com


Styrelsemedlemmar deltar inte i denna tävling.

På årsmötet genomfördes en enkät, en sammanställning bifogas. I styrelsen har vi dragit slutsatsen 
att de allra flesta är positiva eller mycket positiva till Föreningen. Det är många som inte har någon 
åsikt om SPF centralt. Information om vad de gör för oss, framgår av medlemstidningen Senioren. 
Tyvärr så var det ingen som ville leda någon av de aktiviteter som vi listat. Nu kanske det finns 
någon medlem som inte var med på årsmötet som kan tänka sig att leda någon av de aktiviteter som 
finns i den bifogade sammanställningen av enkäten, som synes finns ett stort intresse för vissa 
aktiviteter. Meddela mig om du vill leda en aktivitet.

I bifogad bilaga från Pensionsmyndigheten, kan du läsa om hur du kan söka bostadstillägg. OBS att 
värdet på din egen bostad inte räknas in i dina tillgångar. Om du har ca 15 000 kr eller mindre kvar 
att leva på efter skatt varje månad, är du troligen berättigad till bostadstillägg. Pensionsmyndigheten 
har i princip all information de behöver, så det är mycket enkelt att söka via deras hemsida.

Med till önskan om en skön vår              

 Lars Tornérhielm  
Ordförande SPF Saltsjöbaden


