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Hemsida: spfseniorerna.se/vasby 

Verksamhetsberättelse 2018, i korthet 
Medlemsantalet ligger konstant på straxt under 1.200 medlemmar.  

Seniormässa och IT-kurser har anordnats. Under året har företrädare för de politiska partierna bjudits in till med-

lemsmöten och inför valet hölls en paneldebatt där samtliga deltagande partier lovade verka för tillkomsten av 

Seniorernas hus. Samverkan med kommunen har skett genom Kommunala Pensionsrådet (KPR). Under året har 9 

månadsmöten hållits i Messingen med uppträdanden i scenrummet, kaffe i matsalen och lotterier. Dessutom har 

det bjudits in till pubaftnar, kräftskiva, caféträffar, studiecirklar, handarbetsträffar, kortspel, bordtennis, matt-

curling, teaterbesök, informationsmöten på Lindhem och en rad trevlig utflykter och studiebesök. Resor har ord-

nats till Finland, Gotland och Sicilien samt författarresa och julbordsresor. 

 

Ekonomi, i korthet 

Varifrån kommer pengarna: 

 Medlemsavgifter 67 140 kr, lotterier 11 371 kr, Stockholm Marathon där föreningsmedlemmar deltar som 

banfunktionärer 42 261 kr och programaktiviteter 8 700 kr (bl.a. revyn), samt den helt avgörande intäkten, 

bidrag från Adolf Stafs fond 143 098 Kronor 

De största utgifterna är: 

Möteskostnader 149 190 kr, lokalhyror 32 745 kr, programblad 38 751 kr (inkl. porto), bidrag till Väntjänsten 

 22 000 kr och eldsjälsresor 21 461 kr. 

Blir det några pengar över? 

Både ja och nej. Året gick med ett minus på 49 162 kr, men föreningen har fortfarande ett betryggande kapital. 

 

Verksamhetsplan för 2019, i korthet 
Styrelsen arbetar genom kommittéerna för Friskvård, Program och Resor för ett rikhaltigt utbud av akti-

viteter såsom motion, olika sporter, utflykter, teater, bio, museibesök, resor, mm. Vi är representerade i 

KPR. Vi ansvarar för del av verksamheten i Vänner i Väsby/Rubinen och vi medverkar på Seniormässan. 

MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION, i korthet 

Programblad som direktadresseras till medlemmarna vår och höst. 
Direktutskick, såsom brev och e-post, hemsida, Facebook, annonsering i lokalpress, 
personliga kontakter, anslagstavla i Väsby centrum intill Café Astrid. 
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