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Kommunala Brukarrådet för äldre och funktionshindrade.
Ann-Christine Baar har representera
 
Studieförbundet Vuxenskolan.
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Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning

Seniorerna Svalan, Partille, verksamhetsåret 

för SPF Svalan inleddes med sedvanligt årsmöte 24 

haft följande sammansättning: 

Agneta Hjelm Strömberg  
Tommy Lundström   
Mona Wenzel 
Rolf Åhnbrink   

Lisa Holmgren Lars-Olof Martinsson 
Gunilla Renander 

Ulla Albinsson, Bertil Andersson, Angela Erikson, Siv Kindholm, Ulla-Berit Johansson, Mona 

Tommy Lundström, Rolf Åhnbrink, Ulf Bramsby samt utanför styrelsen Gun 
Gustavsson och Lars Hammarstedt  

och Kerstin Wesley 

Kommunala Brukarrådet för äldre och funktionshindrade. 
representerat föreningen med ersättare Angela Eriksson.

Studieförbundet Vuxenskolan. 
i Studieförbundet Vuxenskolans styrelse utsågs Mona Wenzel

och balansräkning 

Svalan, Partille, verksamhetsåret 2020 

24 februari, med 82 

  

Berit Johansson, Mona 

samt utanför styrelsen Gun 

föreningen med ersättare Angela Eriksson. 

Mona Wenzel. 
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Representanter i samarbete med Kommunen.  

Bibbi Wahlqvist, Siv Ehnberg, Wivi-Anne Kimhed och Rolf Åhnbrink har arbetat med 
Seniordag och Seniorbio  

Trafikombud. 
Stefan Morén 
 
VGR/Hälso- och sjukvårdsnämnd Väster, pensionärsråd. 
Ann-Christin Baar har företrätt SPF Seniorerna Svalan med ersättare Angela Eriksson  
 
Medlemsantal  
466 medlemmar var inregistrerade vid 2020 års slut, en minskning från 2019 med 36 st. 
medlemmar. Avslutade medlemskap 25 och 27 medlemmar har avlidit.  Glädjande är att vi 
fått hälsa 17 st. nya medlemmar välkomna under året.  
 
Följande medlemsträffar har hållits i Partille Församlingshem 
 
Måndag 27 januari 
Hasse Carlsson sångare, gör nedslag i den svenska visskatten från 1500-talets visor till Olle 
Adolfsson m.fl. Allt från Klassisk gitarr till blues och jazz 
 
Måndag 24 februari 
Årsmöte med semla till kaffet 
Anders Brynolf spelade för oss  
 
Torsdag 30 maj 
Gökotta några tappra deltog 
 
Teater Inställt 
 
Vårresan till Koster blev tyvärr inställd  
 
Söndagsmiddagar inställt   
 
 Studiecirklar och andra aktiviteter 
 

  Läsecirkel inställt 
  
 Stavgång/promenader har gjorts av ett antal medlemmar tillsammans på 

måndagsförmiddagar med start vid Brattåskärr  
 

 Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Partille kommun anordnades en 
träff med temat Hitta balansen med träning och deltagarna fick hjälp med att hitta 
enkla övningar. En uppskattad aktivitet.    
 

 Studiebesök på Emigranternas hus där vi fick en fin guidning och en historielektion. 
 

 Seniorbio inställt  



 

3 
 

 

Föreningens styrelsearbete 
 

 Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden inklusive konstitueringsmötet. 
Styrelsemöten hålls vanligtvis i Vuxenskolans lokaler där vi också har tillgång till 
kopiator. Men årets möten har hållits på uteplats eller som Webbmöte.    

 Föreningens program har skickats ut till medlemmarna vid årets början. Information 
om inställd verksamhet under hösten och inbjudan till sommarfika skickades ut i juni.  
Med vårprogrammet har också en folder om lokala medlemsrabatter skickats med. 
Information från SPF Svalan angående inställda aktiviteter och julhälsning med en 
liten lott till var och en. Hoppas det blev någon liten vinst.   

 Föreningen har uppvaktat sina jubilarer med ett födelsedagskort  
 Styrelsen har ringt till medlemmar utan registrerad E-postadress och kunde då få in 

fler adresser i vårt medlemsregister. Det kan underlätta vid kontakter med Svalans 
medlemmar.   

 För att förbundet ska slippa skicka pappersfakturor till medlemmarna, har 
information skickats till alla med E-postadress, om hur man går tillväga, för att få E-
faktura.  Tyvärr har få begärt att få E-faktura.         

 Föreningen har en egen hemsida(www.spfseniorerna.se/svalan) som uppskattas av 
många. Förutom möteskalender och aktuella informationer kan man där läsa 
reportage från genomförda aktiviteter och resor, ofta illustrerat med foto.  

 Program/Resekommittén har haft ett protokollfört möte, som resulterat i 
månadsmötesprogram, resor och studiebesök m.m. inför hösten 2020. 
Programkommittén har också fått avboka alla beställda aktiviteter.    

 Styrelsen har inte deltagit i fysiska konferenser och möten på grund av pandemin  
 Svalans ordförande ingår i nätverk mellan SPF-föreningarna i södra Bohusdistriktet, 

som har haft digitala möten.  
 23 mars 2018 fick vi en ny personuppgiftslag General Data Protection Regulation 

(GDPR) vilken bl.a. innebär att vi som förening, måste fråga våra medlemmar om vi 
får publicera foton på vår hemsida. Styrelsen har valt att på hemsidan ge information 
om hur man kan ta kontakt. Vi informerar också muntligt på möten och resor att man 
kan tala om för styrelsen att man inte vill vara med på bild. 

 Styrelse har sökt bidrag ur Bodes donationsfond och fått en summa att använda för 
inköp av fikabröd. 

 Styrelsen ansökte om statsbidrag för 2020 för insatser som bidrar till att motverka 
ofrivillig ensamhet bland äldre. Projektets namn ”Elvakaffe på sommaren”, då vi hade 
tänkt erbjuda skjuts till någon trevlig plats och bjuda på fika. Men det var omöjligt att 
genomföra på grund av pandemin. En inbjudan om fikastund skickades ut på 
försommaren. Några få anmälde sig och deltog i förmiddagsfika. Så statsbidraget 
Socialstyrelsen får gå tillbaka.   

 Styrelsen har fått lära sig att använda programmet Zoom för att kunna ha digitala 
möten, och har då haft hjälp av vuxenskolan.  
 

Föreningens ekonomi 
 
Föreningens ekonomi är god se resultat- balansräkningen (sid 4).   
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Resultaträkning år 2020 

 
 
Kommunbidrag   30.217 
Medlemsavgifter till Svalan   27.600 
Räntebidrag   923 
Övriga intäkter   3.390 
    
   62.130 
    
Månadsmöten kostnader 4.170   
Månadsmöten intäkter ./. 4.100                       70   
    
Lokalhyra  1.680  
Kontorskostnader  2.435  
Bankkostnader  1.128  
Styrelsen  11.600  
Trycksaker (program)  16.997  
Uppvaktningar, utbildning  6.701  
Möteskostnader  7.342  
Diverse kostnader  1.605   
   ./. 49.558 
   12.572 
    

Balansräkning den 31 december 2020 
 

TILLGÅNGAR    SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 
Kassa  4.410 Skulder    28.869 
Plusgiro                       53.391 
Sparkonto       59 Eget kapital 
Stratega fond                   110.126 Behållning   126.545 
   Årets vinst     12.572 
 
                            167.986      167.986 
 

Redovisning av erhållet statsbidrag från Socialstyrelsen 
Statsbidrag  30.000  
Kostnad Sommarfika med Svalor      2.811  
Återbetalning Statsbidrag  27.189  
  0.000  
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