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Kallelse till SPF Seniorerna Sotenäs Årsmöte 2022 

 

 

Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 29 mars 2022 kl. 15.00 i 
Kulturhuset Hav och Land. 

Styrelsen följer folkhälsorådet och Västra Götalandsregionens restriktioner och håller oss 
uppdaterade. Information om förändringar skickas ut via e-post och finns på vår hemsida. 

 

Föredragningslista 

1. Val av mötesfunktionärer: 
Ordförande för mötet 
Sekreterare för mötet 
Två justerare och tillika rösträknare 
 

2. Prövning om kallelse skett i behörig ordning 
 

3. Fastställande av föredragningslista 
 

4. Styrelsens årsberättelse: 
Verksamhetsberättelse 2021 
Resultat- och balansräkning 2021 
 

5. Revisionsberättelsen 
 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

7. Budget och verksamhetsplan 2022 
 

8. Beslut om årsavgift för år 2023 
Styrelsens förslag: Årsavgift 230 kr i likhet med 2021 
 

9. Beslut om antal styrelseledamöter 
Förslag: Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju  
  ledamöter 
 

10. Val av ordförande enligt valberedningens förslag 
Valberedningens förslag: L Lars-Erik Hagbert väljes för ett år 
 

11. Val av övriga styrelseledamöter enligt valberedningens förslag 
Valberedningens förslag:  Birgitta Gregorius omval för två år 
    Karin Lindeberg, Yvonne Eriksson och Kjell Klasson 
   har ett   kvar på sina respektive mandatperioder. 
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12. Val av revisorer 

Förslag: Omval av Marianne Sandblom med Björn Sandblom som ersättare 
 

13. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma 
Förslag att styrelsen inom sig utser delegater 
 

14. Val/nominering av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet 
Förslag: omval av Ulla Turemark med Annette Thärnström som ersättare samt omval av Kjell 
Klasson med Gudrun Jonsson som ersättare 
 

15. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
 

16. Val av valberedning, inkl. sammankallande 
 

17. Behandling av inkomna motioner 
Åsa Jonsson har inkommit med en motion angående ersättning till styrelsen 
 

18. Beslut om ersättning till styrelsen och till revisorerna 
 

19. Övriga frågor 
 

20. Avslutning 
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Resultaträkning för SPF Seniorerna Sotenäs 

Avseende perioden 1/1 2021 till 31/12 2021 
INTÄKTER 2020 2021 

Försäljning, bok 6 392 762 
Månadsmöten 8 430 16 239 
Intäkter, övriga aktiviteter 420 0 
Lotterier 7 760 10 210 
Intäkter Qi Gong 0 6 750 
Deltagaravgifter, mattcurling 8164 11 640 
Kommunala bidrag 2184 0 
Medlemsavgifter 19 890 17 050 

53 240 62 651 

KOSTNADER 2020 2021 

Omkostnader, 
månadsträffar 12 800 25 261 
Kostnader, andra aktiviteter 354 542 
Lotteri. Inköp vinster 3 785 3 281 
Försäljningskostnader, bok 366 0 
Mattcurling, omkostnader 7 ,053 9 600 
Kostnader Qi Gong 0 500 
 Förbrukningsinventarier 14 272 7 158 Not 1 
Rekryteringskostnader 0 5 829 
Reklam och PR 0 5 735 
Kontorsmaterial 165 1 050 
Telefon, porto 999 1 320 
Skrivare och 
utskriftsmaterial 554 5 444 
Datakostnader 748 2 148 
Bankkostnader 0 543 
Avgifter, Swish 110 445 
Styrelse &distriktsmöten 1480 3 200 
Gåvor, uppvaktningar 830 5 092 

43 965 77 148 

ÅRETS RESULTAT 9 275 -14 497
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Tillgångar 2020 2021 Not 

Kortfristiga fordringar 0 0 
Banktillgodohavande 161 560 153 419 
Kassa 10 696 10 891 

SUMMA TILLGÅNGAR 172 256  164 310 
======= ======= 

Skulder och eget kapital 2020 2021  

Skulder 0 6 551 
Balanserat eget kapital 162 981 172 256 2 
Årets resultat 9 275 -14 497
SUMMA SKULDER OCH  172 256 164 310 
EGET KAPITAL 

Noter till Resultat och Balansräkningen 
Not 1 Förbrukningsinventarier 

1. Inköp av datorer för ordf. och webbansvarig. 5 580
2. Boulekratta  999 
3. Laminerigsmaskin A3 579 

7 158 

Utrustningen är avsedd att användas av respektive person i egenskap av 
befattningshavare inom föreningen. Den förblir föreningens egendom och skall 
återlämnas senast när respektive uppdrag avslutas. 

Föreningen har beslutat att tillämpa en policy som innebär att datorutrustning och 
liknande ej aktiveras till balansräkningen utan skrivs av i sin helhet under inköpsåret. 

Not 2 Balanserat eget kapital 

162 981 Ingående balans 
Föregående års resultat 2020)  9 275 

172 256 
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SPF Seniorerna Sotenäs Verksamhetsplan för år 2022 

 

SPF:s motto är: Inflytande – Valfrihet – Livskvalitet. 

SPF Seniorerna Sotenäs arbetar på lokal nivå för att skapa möjligheter att tillgodose medlemmarnas 
behov och intresse inom dess områden. 

Inflytande - inom ramen för KPR, kommunala Pensionärsrådet, skall vi vara aktiva och vara en 
respekterad part i frågor inom bland annat den kommunala omsorgen 

Valfrihet – bland annat genom att verka som opinionsbildare gentemot kommun och politiker. Vi 
skall arbeta för äldres valfrihet inom områden som boende, hälsovård och äldreomsorg. 

Livskvalitet – Vi skall bidra till att skapa god livskvalitet för våra medlemmar. En del i detta är att 
motverka ensamhet genom till exempel samvaro vid våra månadsträffar. Programmen på 
månadsträffarna skall erbjuda en kombination av information och underhållning i form av sång och 
musik, föredrag med mera. 

Verksamhetsplan 2022 

Vi fortsätter att aktivt arbeta med att rekrytera nya medlemmar. 

Vår hemsida uppdateras regelbundet. I skrivande stund är Pandemiläget allvarligt och styrelsen följer 
Folkhälsorådet och Västra Götalandsregionens restriktioner och håller oss uppdaterade. 

Vårens månadsmöten och aktiviteter är fastställda. Med anledning av den kraftigt ökande 
smittspridningen av Corona beslöt styrelsen att ställa in årets första månadsmöte 11/1. Information 
om förändringar skickas ut på e-post och finns på vår hemsida. 

Vi har som mål att öka intresset för föreningens verksamhet och öka intresse/kunskap i IT. Vi avser 
också att ge mer information från KPR samt annat aktuellt inom kommun och samhälle på vår 
hemsida. 

År 2022 förblir medlemsavgiften 230 kr, varav 160 kr går till förbundet och 10 kr till distriktet. Av 
medlemsavgiften får alltså föreningen behålla 60 kr. 

Vi ser framemot bättre tider där vi inte behöver rätta oss efter en Pandemi utan kan träffas åter som 
tidigare. 

Hunnebostrand den 1 februari 2022 

Styrelsen för SPF Seniorerna Sotenäs 

Närvarande: Lars-Erik Hagbert, Rolf Gustafsson, Kjell Klasson, Harald Martinsen, Yvonne Eriksson, 
Birgitta Gregorius och Karin Lindeberg  

Vid tangentbordet Karin Lindeberg 
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SPF Seniorerna Sotenäs 
Budget 2022 
 
 
Även 2022 års verksamhet kommet att påverkas av pandemin. Men läget ljusnar och nu när de 
flesta restriktioner är borta kommer vi att från och med mars försöka arbeta oss upp till normal 
verksamhetsnivå. 
 
Inte heller i år finner styrelsen det inte meningsfullt att försöka göra en sedvanlig budget under 
dessa omständigheter. 
 
Inga större inköp eller aktiviteter är planerade och vi kommer i princip arbeta efter att uppnå ett 
noll-resultat vilket innebär att våra aktiviteter i princip skall finansieras med uttagna avgifter. 
 
Föreningens ekonomi är fortsatt god med ett eget kapital på drygt 160 000 kronor som i sin helhet 
balanseras av likvida tillgångar. Så vi kan väl med tillfredsställelse notera att vi för ögonblicket 
har hyfsade ekonomiska marginaler. 
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Valberedningens förslag 

 
Bakom förslagen till styrelse och valberedning för det kommande året ligger en fortlöpande 
dialog med styrelsen med avstämning av olika förslag. 
 
Enligt stadgarna (se dagordningen paragraf 11) skall styrelsen bestå av minst 5 och högst 7 
ledamöter.  
 
Två styrelseledamöter, Harald Martinsen och Rolf Gustafsson har undanbett sig omval. 
 
De kontakter med eventuellt intresserade av uppdrag som nya styrelseledamöter som tagits, 
har lett fram till att frågan om ersättning av de ledamöter som avsagt sig fortsatt uppdrag 
föreslås få mogna under det kommande verksamhetsåret. Därmed föreslås även att 
styrelsen under det kommande verksamhetsåret skall bestå av 5 ledamöter enligt förslag 
som framgår av dagordningen. 
 
Även beträffande valberedning för det kommande verksamhetsåret har två ledamöter, Kjell 
Andersson och Peder Jennerholm, undanbett sig omval. 
 
 
Förslag till valberedning för kommande året är:  
 
Åsa Jonsson, sammankallande 
Barbro Hagström (omval) 
Harald Martinsen 
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Motion ang. arvode till styrelsemedlemmar. 

Det blir allt svårare att rekrytera till styrelsearbete i ideella- och intresseföreningar, därför 
föreslår jag att styrelsen ska få disponera 10,000 kr. Att användas för aktiviteter som stärker 
sammanhållningen och skapar  energi i styrelsearbetet, vilket i sin tur vi alla medlemmar 
kommer att ha nytta av.  
Med detta bidrag skulle vi också visa vår uppskattning för det arbete som styrelsen lägger ner 
i vår förening. 

Åsa Jonsson 

Styrelsen behandlade motionen vid sammanträde den 15/3 2022 och avger följande yttrande 
till årsmötet:
Ingen i styrelsen ville ha något kontantarvode. Däremot ansåg man det vara en god idé att 
ha möjlighet till mera sammankomster av social karaktär och att detta skulle kunna bidra till 
att göra styrelseuppdraget mer attraktivt ur rekryteringssynpunkt.
Styrelsen beslutade därför att tillstyrka motionen med tillägget att angivet belopp, 10 000 
kronor, närmast skall ses som ett diskussionsunderlag för årsmötet.
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