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(1 bilaga, årsmötesprotokoll) 

 

Hälsningar från ordförande 
 

Kära medlemmar, 

Jag hoppas ni mår bra och orkar fortsätta att följa de råd och rekommendationer som 
myndigheterna föreskriver. Man kan faktiskt börja skymta ett slut på denna eländiga pandemi nu 
när vaccineringarna kommer i gång. Jag håller tummarna för att vi kan träffas igen mot slutet av 
sommaren. 

Detta nummer av månadsbladet, som normalt bara skickas ut via e-post, har vi valt att skicka till 
alla medlemmar. Månadsbladet ersätter det traditionella programbladet för våren eftersom allt 
verksamhet ligger nere. Det innehåller, trots allt, en hel del information som kan vara nyttigt att 
känna till. Trevlig läsning! 

Vid senaste styrelsemötet beslutade vi att införa något som vi kallar för IT-ombud. Exakt vad 
denna person ska göra får tiden och behoven utvisa. Ombudet ska i alla fall vara ett stöd i IT-frågor 
både för medlemmarna och för styrelsen. Pandemin har visat att IT-tekniken kan vara ett bra 
hjälpmedel inte minst för att hålla kontakt med nära och kära. Telefonsamtal i all ära, men det är 
trevligare om man också kan se den man talar med. Alla har vi saknat att träffa släkt, vänner, barn 
och barnbarn. Telefonen, datorn eller surfplattan kan naturligtvis inte ersätta fysisk kontakt och 
kramar men de kan ändå motverka känslan av ensamhet och isolering som många av oss känner i 
dessa tider. 

Under pandemin har det faktiskt visat sig att fler och fler äldre har tagit till sig den ”nya” tekniken. 
Inte bara för att hålla kontakt med släkt och vänner utan även för att handla mat via internet, göra 
bankärenden, boka tid hos läkare och beställa medicin, höra de senaste nyheterna eller titta på sin 
favoritteveserie. Fler och fler pensionärer har skaffat sig mobilt bank-id och använder swish! Har 
man en gång ändrat sitt beteende och ser att det ger fördelar så fortsätter man! 

Har man tillgång till internet finns det mycket hjälp att få för nybörjaren. Ett bra exempel är 
Datorhjälpen på Post- och telestyrelsens hemsida, www.pts.se/sv/datorhjalpen. Där har man 
samlat information, tips, guider och filmer som hjälper nybörjaren att komma i gång. Lycka till! 

 

Varma hälsningar, 

Gordon 
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1. Inledning 

1.1 Månadsblad 2021:2 
Detta månadsblad sänds ut till alla i vår förening. Eftersom vårens program i stort är inställt (endast 
promenader kvarstår) så avvaktar vi med utgivning av programbladet. Vi räknar med att detta Månadsblad 
till del ersätter programbladet. 

Vi kommer att annonsera som vanligt i NT före nästa månadsmöte som förhoppningsvis sker i slutet av 
augusti. Vi kommer även hålla er uppdaterade i kommande månadsblad och på vår hemsida. 

1.2 Upprop för äldreomsorgen 
SPF Seniorerna kräver ordentliga förändringar i äldreomsorgen: högre medicinsk kompetens och 
fler geriatriker, utbildningskrav för personalen, bättre arbetsvillkor, skärpt socialtjänstlag, högre 
ekonomisk prioritering och ett tydligt ansvarsutkrävande. Förbundet uppmanar alla att skriva på 
äldreomsorgsuppropet. Gå in på förbundets hemsida www.spfseniorerna.se och skriv på 
uppropet. 

1.3 Årsmötet 2021 
Årsmötet 2021 genomfördes via korrespondens som vi meddelat tidigare i NT och i utskickat 
underlag. 

Protokoll från mötet bifogas som bilaga i detta månadsblad. Den nya styrelsen samt alla 
funktionärer finns redovisad under punkten [5]. Nytt för i år är att vi nu har ett IT-ombud. 

1.4 Månadsmötena under våren är fortsatt inställda 
På grund av rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens råd har styrelsen beslutat att 
ställa in föreningens medlemsmöten under vintern och våren och satsar på att komma igång igen 
under augusti. Vi planerar att som tidigare genomföra våra möten i S:t Johannes församlingshem. 
Det finns ett rykte som säger att vi inte får komma in i S:t Johannes men det är felaktigt. Att vi inte 
kan vara där nu beror på Corona-restriktioner. 

Genom att ”coronaanpassa” (hålla avstånd till varandra) planerar vi att även fortsättningsvis 
genomför våra tisdagspromenader. Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften och röra på sig. 
Om man känner sig minsta krasslig, så ska man naturligtvis hålla sig hemma. 

Vi har inte planerat att genomföra några resor under våren utan vi satsar helhjärtat på att få till 
någon/några trevliga resor under nästa halvår. 

Styrelsen fortsätter att bevaka utvecklingen och håller er informerade via hemsidan och i 
kommande månadsblad. Nästa nummer planerar vi skicka ut under april. Kom ihåg att meddela 
oss din e-postadress, även vid byte av e-postadress. Det är bättre att meddela oss en gång för 
mycket än en gång för lite för då kan vi inte nå Dig. 
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1.5 BIO på Cnema skjuts framåt i tiden 
Arbetsgruppen för SPF Seniorfilmer har tillsammans med Cnema fortsätter att planera våra 
filmvisningar i framtiden, I första hand gäller det de två filmerna från vårens program 2020 som 
ställdes in av kända skäl. I nuläget vet vi inte när och hur vi kan återuppta filmvisningarna, allt är ju 
beroende på hur pandemin utvecklar sig. Vi återkommer med mer information efterhand. 

1.6 Stanna hemma och gå en studiecirkel 
Studieförbundet Vuxenskolan kan i dessa coronatider erbjuda ett antal digitala studiecirklar 
www.sv.se  
Kostnad från 0 kr och uppåt. 

•        Gå en distanskurs hemifrån 
Anmäl dig till en studiecirkel eller föreläsning online. Det finns ett antal olika ämnen att välja på. 
•        Plats för samtal 
Plats för samtal är en mötesplats, ett dialogforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i 
ett bildande samtal. 
•        Använda digitala verktyg 
Vi hjälper dig ta mötet online. 
•        Se kultur online 
Se livesänd musik, dans, teater, samtal eller annan kultur. 

2 Det här har vi genomfört den senaste tiden 

2.1 Promenader 
Vi har fortsatt gå promenader på ca 3 km i en grupp i Rambodal. 

3 Agenda för den närmaste tiden framöver 
Nedanstående mycket tunna agenda kommer att uppdateras vart efter tider/platser för nya  
aktiviteter fastställs (eller ändras) samt efter FHM rekommendationer. Vi får hoppas att vi kan 
börja genomföra fler aktiviteter efter sommaren. Just nu ser det positivt ut vad avser vaccineringen 
även om det går lite långsammare än den ursprungliga planen.  
 
Vi kompletterar nu våra promenader med att även gå torsdagar. 
 
Tisdagar och 
torsdagar 
Kl 10:30 

Gemensamma promenader i Rambodal.  
Samling på parkeringen vid Rambogatan 60. 
För mer information kontakta Birgitta Hilke,  
tfn 070-847 17 93. 
 
Under promenaden gäller ”säkerhetsavstånd” till varandra, så att vi 
reducerar risken att bli smittade. 
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4 Några påminnelser 

4.1 Vår e-postadress till föreningen 
Vår e-postadress till föreningen är spfsoder@gmail.com 

Har ni något att fråga om eller om ni vill komma med förslag på kommande 
underhållning/föredrag, resor eller fester så mejla oss. 

OBS! Ni som bytt eller skaffat e-post skicka ett e-mejl till föreningens e-post enligt ovan med 
namn, adress och telefonnummer, så kommer ni med på våra utskick av t.ex. månadsbladet.  

Vi saknar både e-postadresser och mobiltelefonnummer till vissa medlemmar. Har vi ingen  
e-postadress så får ni inte annat än det som skickas som brev. Det är lätt att glömma att meddela 
föreningen när man t.ex. säger upp sitt fasta abonnemang och skaffar en mobiltelefon eller byter 
e-postadress. 

Dela gärna detta månadsblad med medlemmar som du vet inte har tillgång till e-post. Glöm inte 
att kolla hemsidan då och då. Det är där vi kan sprida nyheter snabbast nu när vi inte kan ha 
medlemsmöten. Ni som har SPF appen får nyheterna direkt i telefonen, se nedan. 

4.2 SPF appen 
Föreningen har sedan tidigare anskaffat en SPF-app. Appen finns att 
ladda ner från Google play för Android respektive AppStore för 
Iphoneanvändare. 
 
Det är ett bekvämt och snabbt sätt att få meddelanden direkt när ny 
information finns från oss i styrelsen, distriktet och förbundet. Appen 
återger det som finns på hemsidan.  
 
När ni har installerat Appen ska ni gå till inställningar, välja 
Östgötadistriktet och då dyker vår förening upp. Vi rekommenderar att 
ni under ”Välj förening” aktiverar ”Tillåt notiser” så att ni blir 
uppdaterade när något nytt ges ut. 
Ev frågor kan ställas till styrelsen på spfsoder@gmail.com 
 
Om ni inte hittar appen så kan ni även använda nedanstående  
QR-koder. Om man skannar koden så kommer man direkt till rätt plats 
för att ladda ner Appen, som givetvis är gratis.  
 

 

Androidanvändare kan skanna nedanstående 
QR-kod (Ev kommer texten ”ÖPPNA I APPEN 
PLAY BUTIK”) vilket ni då ska göra. 

 

 
 

Iphoneanvändare kan skanna nedanstående kod 
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5 Föreningens funktionärer 2021 
Första namnet i respektive ruta nedan är kontaktperson. 

Uppdragsroll Namn Telefon E-post 
        

Styrelsen, Ordförande Gordon Carlson 073-145 10 86 gordon.carlson72@gmail.com  
Styrelsen, Sekreterare Vakant --- --- 
Styrelsen, Kassör Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
Styrelsen, Vice ordf. och utbildning.  Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
Styrelsen, Webbred. och festkommittén Monica Sandelin 070-299 92 70 monica.sandelin02@gmail.com  
Styrelsen, Ledamot och resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Styrelsen, Ledamot och IT-ombud Peter Almroth 070-638 41 70 peter.almroth@hotmail.com   
Styrelsen, Ledamot Tomas Axi 070-828 09 79 tomas.axi@telia.com  
            

Festkommittén  Monica Sandelin 070-299 92 70 monica.sandelin02@gmail.com 
Festkommittén Marianne Jonsson 073-494 47 55 marjon1959@hotmail.com   
Festkommittén Vakant --- --- 
Festkommittén Vakant --- --- 
         

Kaffekommittén Kerstin Johansson 070-981 76 38 kerstin.johansson11@bredband.net  
Kaffekommittén Katarina Andersson 073-153 51 90 katarina.andersson3@comhem.se   
Kaffekommittén Inga-Lill Jonsson 073-159 90 80 Inga-lill43@hotmail.com  
Kaffekommittén Marita Karlsson 076-007 42 08 marita.mk@bredband.net  
            

Resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Resekommittén Yvonne Lindell 070-146 63 21 yvonne.lindell@telia.com  
Resekommittén Vakant --- --- 
            

Lotterier Susanne Lönnqvist 076-367 49 27 susanne.lonnqvist@live.se  
Lotterier Gunilla Delin 070-636 53 08 gunka51@hotmail.com  
Lotterier Marianne Jonsson 073-994 47 55 marjon1959@hotmail.com   
             

Hemsida och SPF app Monica Sandelin 070-299 92 70 monica.sandelin02@gmail.com 
Hemsida och SPF app Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
       

Revisor Gunnar Bleckert 076-102 22 97 gunnar.bleckert@telia.com  
Revisor  Elisabeth Larsson 070-914 47 31 elisabeth.larsson@husbocken.se   
Revisor ersättare Lars Mokvist 070-229 73 01 lars.mokvist@telia.com  
            

IT-ombud Peter Almroth 070-638 41 70 peter.almroth@hotmail.com   
Syn- och hörselombud Susanne Lönnqvist 076-367 49 27 susanne.lonnqvist@live.se  
Folkhälsoansvarig Ingrid Bindekrans 073-229 39 78 ingrid.bindekrans@gmail.com 

Boule Gun Pettersson 073-639 96 28 smulan.35@comhem.se 

Trafikombud Karl-Erik Hamström 070-777 43 27 karl-erik.hamstrom@telia.com  
Seniorbio Lennart Brunfelt 073-352 48 14 brunfelt.lennart@gmail.com   
       

Valberedning – Ordförande Lennart Brunfelt 073-352 48 14 brunfelt.lennart@gmail.com  
Valberedning Inga-Maj Lundmark 070-580 40 99 ingamaj.lundmark@gmail.com  
Valberedning Arne I Svensson 070-232 42 40 arne.annemarie@telia.com  
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Nästa månadsblad planerar vi att ge ut under april. 

Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida. 
 

Vår verksamhet sker i samverkan med  
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SPF Seniorerna Söder Norrköping 
Årsmötesprotokoll 

2021-02-25 

 
 
Inledning 
Årsmötet har genomförts ”per capsulam”, det vill säga via korrespondens.  Styrelsen har 
skickat fullständig dokumentation till medlemmarna via post och e-post den 1 februari 2021 
med bl.a. förslag till årsmötesbeslut och låtit medlemmarna framföra sina synpunkter 
skriftligen eller via telefon till styrelsen. Sista dagen för medlemmarna att lämna synpunkter 
var den 18 februari. Endast enstaka positiva synpunkter på vårt val av årsmötesprocess hade 
meddelats styrelsen till dess. 

§ 1. Årsmötets öppnande 
Styrelsen sammanfattande årsmötesprocessen vid ett digitalt möte den 22 februari 2021. Ingen 

medlem hade då framfört frågor eller avvikande synpunkter på det utskickade materialet. 

§ 2. Parentation 
Under året hade 14 medlemmar avlidit. 

§ 3. Val av mötesfunktionärer 
Till formell ordförande för årsmötet valdes Lennart Brunfelt, till sekreterare valdes Gordon 
Carlson och till att justera protokollet valdes revisorerna Lars Moqvist och Elisabeth Larsson. 

§ 4. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 
Medlemmarna med e-post informerades om årsmötets genomförande i månadsbladet som 
distribuerades slutet av november 2020. Officiell kallelsen delgavs medlemmarna via 
Norrköpings Tidningar i december och januari vilket är i behörig ordning. 

§ 5. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan med förslag till beslut ingick i det skriftliga materialet som skickades till 
medlemmarna. Inga synpunkter har framförts. Årsmötet beslutade därmed att fastställa 
föredragningslistan. 

Gunnar Lindell
Maskinskriven text
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§ 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 ingick i det skriftliga materialet som skickades till 

medlemmarna. Då inga synpunkter har framförts kunde årsmötet fastställa styrelsens 

verksamhetsberättelse för 2020. 

§ 7. Redovisning av resultat- och balansräkning för år 2020 
Redovisningen ingick i det skriftliga materialet som skickades till medlemmarna. Inga 

synpunkter på resultat- och balansräkning för 2020 har framförts. 

§ 8. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse ingick i det skriftliga materialet som skickades till medlemmarna. 
Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna året 2020. 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Inga kommentarer till revisorerna berättelse har inkommit. Årsmötet beslutar därmed att 
bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året 2020. 

§ 10. Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit. 

§ 11. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och budget för 2021 
Styrelsens verksamhetsplan och förslag till budget ingick i det skriftliga materialet som 
skickades till medlemmarna. Inga synpunkter har framförts beträffande innehållet. 

§ 12. Beslut om kostnadsersättning till styrelsen för år 2021 
Styrelsen föreslår att ersättningen till styrelsen förblir oförändrad 4 000 kr för 2021. Då inga 
synpunkter på styrelsens förslag har kommit in beslutar årsmötet att bifalla styrelsens 
förslag. 

§ 13. Förslag om medlemsavgift för år 2022 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften till föreningen för 2022 förblir oförändrad 80 kr. Inga 
synpunkter på styrelsens förslag har kommit in. Årsmötet bifaller därmed styrelsens förslag. 

§ 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, f.n. sju ordinarie ledamöter 
Styrelsen föreslår oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter, d.v.s. sju stycken. Inga 
synpunkter på styrelsens förslag har kommit in. Årsmötet bifaller därmed styrelsens förslag. 

Gunnar Lindell
Maskinskriven text
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§ 15. Beslut om budget och verksamhetsplan för 2021 
Då inga synpunkter kommit in beträffande styrelsens förslag beslutar årsmötet att fastställa 
styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2021. 

§ 16. Vid mötet förekommande val 
Styrelse 
Till ordförande för ett år omvaldes Gordon Carlson. 
Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Jan-Olof Steen. 
Birgitta Hilke och Gunnar Lindell kvarstår ytterligare ett år. 
Monica Sandelin kvarstår ytterligare ett år (fyllnadsval). 
Nyval för två år på Peter Almroth och Thomas Axi. 
 
Övriga val på 1 år 
Revisor  Gunnar Bleckert Omval 
  Elisabeth Larsson Nyval 
Revisorssuppleant Lars Mokvist  Nyval 
Boule-ansvarig Gun Pettersson Omval 
Festkommitté Monica Sandelin Omval 
  Marianne Jonsson Omval 
  Två platser är vakanta 
Hälsovårdsombud Ingrid Bindekrans Omval 
Hörsel-/Synombud Susanne Lönnqvist Omval 
Kaffekommitté Kerstin Johansson Omval 

Inga-Lill Jonsson Omval 
Katarina Andersson Omval 
Marita Karlsson Omval 

Lotteriansvarig Marianne Jonsson Omval 
Susanne Lönnqvist Omval 
Gunilla Delin  Omval 

Medlemsregister Gordon Carlson Omval 
Gunnar Lindell Omval 

Resekommitté Birgitta Hilke  Omval 
Yvonne Lindell Omval 
En eller två platser är vakanta 

Utbildningsansvarig Jan-Olof Steen Omval 
Trafikombud Karl-Erik Hamström Omval 
Webbredaktör Monica Sandelin Omval 

Gunnar Lindell Omval 
Seniorbio Lennart Brunfelt Omval 
 
Då inga ytterligare förslag inkommit beträffande valberedningen beslutar årsmötet följande. 
 
Valberedning Lennart Brunfelt (ordf) Omval 

Inga-Maj Lundmark Omval 
Arne I Svensson Omval 

Gunnar Lindell
Maskinskriven text
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§ 17. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 
Årsmötet beslutade delegera valet av ombud och ersättare till den nya styrelsen. 
Årets distriktsstämma äger rum den 3 maj. Distriktet har beslutat att stämman kommer att 
ske digitalt och att varje förening får ha ett ombud. 

§ 18. Övriga frågor och information 
---. 

§ 19. Avslutning 

---. 
 
 
 
Norrköping 2021-02-25 
 
 
Vid protokollet 
 
Se anmärkning nedan 
Gordon Carlson 
 
 
 
Justeras 
 
Se anmärkning nedan 
…………………………………………………. 
Lennart Brunfelt 
Ordförande för årsmötet 
 
 
Se anmärkning nedan   Se anmärkning nedan 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
Lars Moqvist    Elisabeth Larsson 
 
 
Anmärkning. 
Genomgång av protokollet för årsmötet skedde vid ett digitalt möte den 25 februari 2021. 
Förutom styrelsen medverkade Lennart Brunfelt, ordförande för årsmötet och Elisabeth 
Larsson, revisor. Samtliga godkänner protokollet. 
Lars Moqvist avstod från att medverka av hälsoskäl med låter meddela på telefon att även 
han har granskat och godkänt protollet. 
Därmed har protokollet för årsmötet 2021 fastställts. 

Gunnar Lindell
Maskinskriven text
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