
       Kortfattad information vid årsmötet 24 februari 2020 

Verksamhetsberättelse 2019, kortfattad 

Medlemsantalet ligger konstant på strax under 1 200 medlemmar.  

Under året har nio månadsmöten hållits i Messingen med uppträdanden i scenrummet, kaffe i matsalen och 

lotterier. Styrelsen har haft elva protokollförda möten. Det har bjudits in till pubaftnar, kräftskiva, caféträffar, 

studiecirklar, handarbetsträffar, kortspel, bordtennis, mattcurling och en rad uppskattade och välbesökta 

utflykter och studiebesök har genomförts. Resor har gjorts till Finland, Dalsland, Malta samt Montenegro och 

Albanien. Vidare har två författarresor, sommarpromenader (nytt) och julbordsresor genomförts. 

I november framförde revygruppen Kulpås©en en bejublad föreställning med över 300 personer i publiken. 

Informationsmöten på Lindhem för nya medlemmar har gjorts vid fyra tillfällen. Vi har deltagit i Seniormässan  

och sommarkurser i IT. Samverkan med kommunen har skett genom Kommunala Pensionsrådet (KPR). 

 

Ekonomi, kortfattad 

Varifrån kommer pengarna: 

Medlemsavgifter 66 tkr, lotterier 8 tkr, Stockholm Marathon där vi deltar som funktionärer, 71 tkr och 

programaktiviteter 6 tkr (bl.a. revyn), samt den avgörande intäkten, bidraget från Adolf Stafs fond 148 tkr. 

De största utgifterna är: 

Möteskostnader 118 tkr, lokalhyror 30 tkr, programblad 28 tkr (inkl. porto), bidrag till Vänner i Väsby 20 tkr 

och eldsjälsresor 28 tkr. 

Blir det några pengar över? 

Ja, året gav ett överskott på 14 830 kr, och föreningen har ett betryggande eget kapital. 

 

 
 

Verksamhetsplan för 2020, kortfattad 

Styrelsen arbetar genom kommittéerna för Friskvård, Program och Resor för ett rikhaltigt utbud av aktiviteter 

såsom motion, olika sporter, utflykter, museibesök, resor, mm. Vi är representerade i KPR. Vi ansvarar för del av 

verksamheten i Vänner i Väsby/Rubinen och vi medverkar på Seniormässan. Ett antal nya friskvårdsaktiviteter 

kommer att startas upp inom ramen för det kommunala friskvårdsbidraget på 20 tkr. 

Marknadsföring och information, kortfattad 

Programblad som direktadresseras till medlemmarna vår och höst, e-post, hemsida, Facebook, 
personliga kontakter och anslagstavla i Väsby centrum intill restaurang Himmel och Pannkaka. 
 

Hemsida; spfseniorerna.se/vasby 


