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Styrelsesammanträden och månadsträffar 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden. 

Månadsträffarnas antal uppgår till 10 st av vilka 8 har hållits i Röda Rummet 

och 2 har varit utflykter. 

Aktiviteterna i Röda rummet har varit: 24/1 Årsmöte. 28/2 Alvar Magnusson 

info. om hörselhabitering, Sång av Kristina Elversson. 28/3 Sören Calleberg 

info. om SM-veckan, Hjärnkoll. 25/4 Modevisning. 23/5 Utflykt till Stenö 

Havsbad. 22/8 Surströmming på Idrottsgården i Mohed, Björn Ole Pettersson 

och Bengt Andersson underhåller. 28/9 Modevisning. 24/10 Trafiktema med Jan 

Ekholm polis. 21/11 Info. om hemsidan av Bengt Thyrsson, Musikalisk 

underhållning av Kulturskolan. 12/12 Luciatablå av årskurs 3 Stugsunds skola. 

Månadsträffarna ägde rum i samarbete med Vuxenskolan. 

Utbildningar och övriga möten 

 

16 mars 

Introduktionsdag för nya ledamöter i Bollnäs. Inga Malmström, Kjell Wiksten, 

Inger Engvers och Siv Skoglund-Degerman deltog. 

 

23 mars 

SPF-distriktets årsstämma i Järvsö. Medverkande från vår förening: Inger 

Engvers, Kjell Wiksten, Berit Lindholm, Laila Kvist, Alvar Magnusson, Sven 

Andersson, Jan Lemon, Eva Sjölin. 

   

23 mars  

Informationsträff om Seniorvecka Ove Haglund deltog. 

 

3 april 

KPR-möte i Söderhamn. Inga Malmström deltog. 

  

26 april 

Tryggare i vardagen. Inger Engvers, Jan Lemon, Ove Haglund, Eva Sjölin, Berit 

Lindholm, Lisbeth Karlsson, Sven Andersson deltog. 

 

7 september 

Höstmöte Iggesund. Inger Engvers, Lisbeth Karlsson, Bengt Thyrsson och Kjell 

Wiksten deltog.  

 

18 september 

Ordförandeträff i Bollnäs. Inger Engvers och Jan Lemon deltog. 
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18 september 

KPR-möte i Söderhamn. Inga Malmström deltog. 

 

20 september 

Inspirationsträff avseende modern teknik i Bollnäs. Inger Engvers, Jan Lemon, 

Bengt Thyrsson och Inga Malmström deltog. 

 

1 oktober 

Seniorexpo i Söderhamn styrelsemedlemmar deltog. 

 

31 oktober 

Förstudie i data och mobilhantering för styrelsen. 

 

8 november 

Fortbildning Miriam och eventansvariga i Bollnäs. Bengt Thyrsson deltog. 

 

11 december  

KPR-möte. Inga Malmström deltog. 

 

 

Övriga träffar och aktiviteter 

 

Mingelkväll för nya medlemmar 

 

Torsdagen de 16 mars var alla medlemmar som tillkommit under 2016 inbjudna 

till mingelkväll. Ett 30-tal nya medlemmar hade hörsammat inbjudan och 

samlades tillsammans med största delen av styrelsen på Odd Fellow. Gästerna 

välkomnades med ett glas cider. Efter en stunds minglande hälsade ordföranden 

Inger Engvers varmt välkommen och styrelseledamöterna och andra funktionärer 

presenterade sig och berättade kortfattat om sin funktion i föreningen.  Därefter 

lät sig gästerna väl smaka av ostbricka med tillbehör och dryck. När alla var mätta 

och nöjda vidtog en presentationsrunda där samtliga fick berätta lite om sin 

bakgrund - var man bott under sitt liv och vad man sysslat med, allt under en 

trivsam stämning. Friskvårdansvarige Ove Haglund och kultur- och 

studieansvariga Inga Malmström informerade om pågående aktiviteter och vad 

som planeras. Efter fika och en stunds ytterligare samvaro skildes vi för kvällen, 

med förhoppningen att ses på kommande månadsträffar och andra aktiviteter. 

 

Vinprovning 

 

Den 31 mars anordnade föreningen för första gången en kväll med vinprovning 

på Odd Fellow. 44 personer inklusive större delen av styrelsen deltog. 

Ordföranden Inger Engvers hälsade välkommen och presenterade kvällens 
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aktiviteter. Vi fick under ledning av Micke Hanold provsmaka fyra viner av 

olika kvalitet och ursprung. Han berättade kunnigt om olika druvsorter och viner 

och svarade på våra frågor. Till vinerna serverades en tapastallrik. Som 

avslutning på kvällen bjöd sånggruppen Farin på vacker stämsång. Ett flertal av 

gästerna önskade detta evenemang som ett stående inslag framöver. Därefter 

skildes vi åt efter en mycket trevlig kväll. 

 

80+resan 

 

Den 7 juli genomfördes den traditionella 80+-resan. I år hamnade vi först i 

fängelse i Gävle. Det var i enlighet med reklamen verkligen ett intressant och 

oförglömligt besök på Fängelsemuseet. Resan fortsatte mot Älvkarlebyfallen, 

där vi intog en god lunch på den trevliga restaurangen Kungsådran. I samband 

med lunchen passade vi på att ha dragning på lotteriet. Det blev också tillfälle att 

besöka några hantverksbodar där några inköp gjordes, ströva omkring lite i det 

vackra vädret eller köpa sig en god glass. 
 

Seniorvecka 1 – 6 oktober 

 

1 oktober anordnades Seniorexpo på Verkstäderna tillsammans med andra 

pensionärsföreningar och olika företag. Större delen av styrelsen deltog och 

förmedlade informationsmaterial om vår förening och visade bl a ett bildspel om 

vår förening. Uppskattningsvis besökte ca 100 personer mässan och vi lyckades 

få fyra nya medlemmar vid detta tillfälle. 

 

80-95 årsfesten 2017-11-08 

 

Alla medlemmar som under året fyllt, eller kommer att fylla, 80-85-90 -eller 95 

år inbjöds till födelsedagsfest på Kvarnen den 8 november. 59 personer 

samlades. Av dessa var det 33 födelsedagsbarn och 19 medföljande. Resten var 

styrelserepresentanter och musiker. Det bjöds på god mat, kaffe och kaka, 

gemytlig samvaro och musikunderhållning av Björn Hagström och Nicke 

Svensson. En av jubilarerna ställde upp och underhöll och ledde allsång. Varje 

jubilar uppvaktades med en röd ros. Två pigga 95-åringar deltog i festligheterna. 

En av dem höll ett litet tal där hon berörde att det var trevligt att träffas och att 
hon bestämt att bli 100 år, ”jag ger inte upp”, varpå vår sångare avslutade 
festligheterna med We´ll meet again. 
 

Ekonomi 

Budget för verksamhetsåret 2017 var +- 0 sek. Resultatet för verksamhetsåret 

slutade på 52338 sek bättre än budget.  Årsavgiften för 2017 som uppgått till 

230 kr har fördelats enligt följande: Förbundet 130 kr, Distriktet 30 kr och 

Föreningen 70 kr. 
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Medlemsutveckling 

   2015 2016  2017 
Ingående saldo   972 1013 1011 

Nya medlemmar     84     68     83 

Återregistrerade       4       1  

Tillflyttade        6       3       1  

Frånflyttade       6       9       6 

Avlidna      26     29     23 

Avregistrerade     21     36     29 

Utgående saldo  1013 1011 1034 

Förändring i antal   +41     -2   +23 

Förändring i %  +4,2              -0,2  +2,3 

 

Hemsida 

 

IT-verksamheten 

De nya IT-systemen, för hemsida och medlemsregister (Miriam), infördes 1 dec 

2016. 

Systemen är integrerade med varandra och detta har inneburit vissa problem 

under året. 

Under våren 2017 har dessa system blivit inkörda och fel och brister har 

åtgärdats allteftersom. 

Distriktet har haft träffar/information/utbildning om systemen där även personal 

från SPF centralt har medverkat. 

Under hösten har systemen börjat fungera bra men fortfarande finns en del att 

förbättra. 

Det är viktigt att fler personer är insatta så att personlig backup finns om något 

inträffar.  

Under hösten har utbildning i Internet och Smartphones för medlemmarna 

planerats och prel. kommer dessa att starta jan/feb 2018. 

Information om dessa kurser har skett till styrelsen och till medlemmarna på 

månadsträffar. 

 

 

 

Studiecirklar 

 

Studiecirklarna har bedrivits i samarbete med Vuxenskolan och har varit 

följande: 

- Läs och lyssna, Kaffe med rån, cirkelledare Majvor Andersson. 

- Lär känna ditt landskap, 2 studiecirklar, cirkelledare Märit Ericson. 
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- Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland, cirkelledare Barbro Olsson 

studiebesök till Storjungfrun med turistbåten Hulda. 

- Släktforskning, cirkelledare Torbjörn Goude. 

- Engelsk konversation, cirkelledare Berit Landen. 

- Sammanlagt har 56 medlemmar deltagit i studiecirklarna. 

Ett stort tack till våra cirkelledare som gör så att vi kan bedriva en betydelsefull 

verksamhet för våra medlemmar. 

 

Reseverksamhet 

 

Reseverksamheten har under året varit livlig och drygt 700 personer har deltagit 

i våra resor. Året inleddes med tre turer till Iggesundsrevyn och två reseträffar 

på Cinderella. I maj kryssning med Cinderella och en hemlig resa till Lassekrog, 

Stavkyrkan i Kårböle och Fågelsjö. I juli dagsutflykt till Dalhalla, middag på 

Hantverksbyn och härlig konsert med Malena Ernman och Helen Sjöholm. I 

augusti for vi en tur på havet med Cinderella. 

 I september gav vi oss iväg på årets långresa, 16 - 26/9, till Kroatien. En 

kombinerad flyg/bussresa. Vi flög till Split och for vidare till Sibenik, där vi 

stannade sex nätter på ett flott hotell alldeles vid havet. Därifrån gjorde vi hel- 

och halvdagsutflykter. Båtutflykt till Nationalparken Kornatiöarna och bussturer 

till Nationalparken Krka och staden Split.  Det fanns även utrymme för egen tid, 

strosa i omgivningarna, bada i pool och i havet, eller bara skön samvaro. Den 

sjunde dagen for vi vidare till Ljubljana, där en guide mötte upp och vi fick en 

rundtur i den vackra staden. Morgonen därpå var det dags för avresa via 

Salzburg och München till vårt slutmål för dagen, Nürnberg. Följande dag for vi 

vidare och bodde sista natten i den mysiga korsvirkeshusstaden Celle. Som 

vanligt fint hotell och god gemensam middag. Morgonen därpå avresa till Kiel 

för besök på shoppingcentret och hemfärd. Båten ankom Göteborg på morgonen 

den 26/9 och vid 18-tiden var vi åter hemma i Söderhamn efter härliga dagar 

med trevlig samvaro och många fina upplevelser! 

I oktober åter en kryssning med Cinderella. I början på november såg vi Tomas 

Ledin på Cirkus. En fantastisk konsert! Övernattning i Stockholm och ett besök 

på Mall of Scandinavia. 

I december årets fina julkonsert i Stadshuset, Blå Hallen, en tur i gamla stan, 

övernattning och julbordsbuffé på Cinderella. Årets julresa i Hälsingland gick 

till Hå julmarknad, Håkes blommor och gott julbord på Albertina. Sista resan  

gick till Iggesund och julshow med Östen och Jens med rolig underhållning och 

god mat! 

 

 

 

 



7 
 

Lotterier 

 

Lotteriförsäljningen i samband med våra månadsträffar har varit mycket bra, och 

inbringat ett bidrag till vår verksamhet. Detta tack vare våra medlemmars 

vilja att köpa lotter. Ett stort tack till våra välvilliga sponsorer som bidragit med 

alla fina lotteripriser.  

 

Friskvård 
 

Boule har det spelats hela året med ca 20-40 personer 2 gånger per vecka. Vid 

vackert väder sommartid i Gurkparken annars i boulehallen. 

Gymnastik har vi haft i SUIFs lokal en gång per vecka under våren och hösten 

med ca 22 deltagare per gång. 

Internationell dans har det varit en gång per vecka höst och vår i Bildas lokal 

med upp till 30 deltagare. 

SPF Seniorerna 010 stod i år som arrangör av Förbundsmästerskapet i 

bordtennis. Tävlingen avgjordes under två dagar, den 6 – 7 maj i SUIF 

Pingisarena med 68 deltagare från Ystad i söder till Örnsköldsvik i norr  

där både damer och herrar deltog. Från vår egen förening hade vi med  

1 dam och 16 herrar. Vi hade stor hjälp av SUIF och motionsklubben  

SPM-Motion som gjorde det mesta av arbetet. Efter första dagens spel  

hade vi en kamratafton på Hotell Söder-H där vi bjöds på god mat och  

dryck, samt trevlig underhållning. Prisutdelningen sköttes av Inger Engvers  

med hjälp av Gösta Lööf  SUIF. 

Den 11:e maj gjorde vi en kulturvandring till Lennart Plahns stuga och såg den 

delen av hans verk som naturen håller på att ta tillbaka. 

Vårvandringen 8:e juni gick till Idfjärdsvallen där klockan hade stannat någon 

gång i mitten på förra seklet. 

Den traditionella höstvandringen på Skatön gjorde vi den 7:e september. 

Vid höstens kulturvandring den 21:a september gick vi längs Bergaån och lärde 

oss om Söderalas historia. 

 

Sångkören 

 

Sångkören har haft sina övningar på måndagar i Bildahuset och bedrivit sin 

verksamhet i samarbete med studieförbundet Bilda under ledning av Björn 

Hagström. Under 2017 har kören som mest bestått av 25 deltagare inkl ledaren. 

Kören har övat en gång i veckan under januari - april l och augusti - december. 

Framträdanden har gjorts vid i stort sett varje månadsträff. Den 29 april sjöng 

kören vårsånger på E-center.  
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Väntjänsten 

 

Kort sammanställning av verksamheten under 2017. 

SPF 010 är en del av Väntjänsten i Söderhamn. 

Solgläntan Seniorcenter har under året varit ett omtyckt ställe att besöka. 

Under året har ordnats föredrag, musikprogram samt filmförevisningar. 

Återkommande har varit frågesport, bingo och rörelseglädje. 

Väntjänstens medarbetare har under året utfört 650 uppdrag, 

med följeslagare till sjukhus samt inköp och besök i hemmet, 

samt 450 telefonkontakter. 

Under 4 torsdagar i juli gjordes bussutflykter i Hälsingland, som 

var mycket välbesökta och uppskattade. 

Under en vecka i juni har Väntjänsten Söderhamn och Bergvik 

bjudit på en uppskattad vecka ”I det gröna” i Källvik,  

med 55 – 60 gäster per dag. 

I november informerades vi om nedläggning av Solgläntan, 

Ett dråpslag för oss alla som arbetar med verksamheten. 

Nyårsafton blev sista dag för öppethållande, med många 

besvikna och ledsna besökare. 

En känslosam dag för oss alla!! 
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Slutord 

Styrelsen framför härmed ett stort och varmt Tack till alla som på olika sätt 

medverkat till att föreningen kunnat bedriva den verksamhet som genomförts 

under året. Utan er hjälp stannar verksamheten upp. Alla föreningar är beroende 

av frivillig arbetskraft för att överleva. Stort tack till er alla! 

 

Under våren, på ett medlemsmöte, fick vi in många bra förslag på aktiviteter 

från våra medlemmar. Vi har lyssnat och använt oss av dessa förslag vilket har 

bidragit till våra trevliga medlemsträffar. Utöver det så har vi som vanligt haft 

en omfattande reseverksamhet och Kroatienresan blev en uppskattad resa. 

Studiecirklar, gymnastik, utflykter och boule är några exempel på aktiviteter 

under året. 

 

Styrelsen riktar ett stort Tack till studieförbundet Vuxenskolan där styrelsen 

gratis haft tillgång till en sammanträdeslokal under året. 

 

Under året har ett stort arbete genomförts med att få en ny hemsida och ett nytt 

medlemsregister. Vi har nu en mycket informativ och ständigt uppdaterad 

hemsida för våra medlemmar. 

 

Inför 2018 står vi inför nya utmaningar och målet är som alltid att bedriva 

aktiviteter som engagerar våra medlemmar och deras intressen samt att vårda 

och utveckla det vi redan har. 

 

Styrelsen tackar för det förtroende som föreningens medlemmar givit oss under 

verksamhetsåret. 
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  Söderhamn    

      

  Budgetförslag 2018   

 Intäkter  Kostnader   

 Lotterier 10749 Lotterier 3000  

 Cirkelverksamhet 4000 Fester o möten 67500  

 Medlemsavgifter 78500 Övrigt 700  

 Stödmedlemsavgifter 6300 Bilersättning 1000  

 Fester o möten 80000 Sånggruppen 2000  

 Bidrag 0 lokalhyra 3700  

 Övriga 851 Ext lokalhyra 15000  

 Ränteintäkter 0 Förbrukningsmatr 3500  

   Resekostnader 2000  

   Annonsering 20000  

   Cirkelverksamhet 2000  

   Uppvaktningar 3000  

   Uppvaktning 80-95 6500  

   Kostn nya medl 2000  

   Kontorsmateriel 6000  

   Trycksaker 1500  

   Data 3600  

   Porto 3500  

   Övriga kostn 1500  

   Övr styrelsen 9000  

   Ersättnng revisorer 600  

   

Övr 
förvaltningskost 1500  

   80+ resa 14100  

   Bank 3000  

   Adm 1000  

   Förbundet 3200  

   Distrikt 0  

 Summa 180400 Summa 180400  

      

 Diff 0    
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Höjd förbundsavgift  2019 
 
På grund av att förbundet höjer avgiften med 30 sek från 130 till 160 sek 
behöver vi höja avgiften till 260 sek 2019. 
 
Styrelsen. 
 
 

 Höjning av förbundsavgiften 2019  
Bakgrund  

Kongressen 2017 beslöt att höja förbundsavgiften från och med 1 januari 2019 från 
dagens 130 kr till 160 kr. Det vill säga en höjning med 30 kr.  
2018 lämnades förbundsavgiften oförändrat för att föreningarna ska ha möjlighet 
att på sina lokala årsmöten justera den totala medlemsavgiften i föreningen. Det vill 
säga den sammantagna summan av förbunds-, distrikts- och föreningsdelarna.  
Senast förbundet ändrade förbundsavgiften var 2011. Hade inte kongressen ändrat 
avgiften 2017 hade det dröjt till kongressen 2020 innan det funnits möjlighet att 
ändra avgiften, och det hade dröjt till 2022 innan en höjning hade slagit igenom.  
SPF Seniorerna har i genomsnitt en av de lägsta avgifterna för samtliga 
seniororganisationerna och inga extra bidrag från andra organisationer. (Som 
jämförelse kan nämnas att PRO har idag 170 kr i förbundsavgift och diskuterar en 
höjning på nästa års kongress.)  
Skälen till höjningen  
SPF Seniorernas seniorpolitiska arbete och massmediala genomslagskraft har ökat 
trycket på förbundet. En större del av intresserade och medlemmar vänder sig 
direkt till förbundskansliet för att få svar på frågor om SPF Seniorernas syn på olika 
äldre politiska frågor. Journalister vänder sig också i större utsträckning än tidigare 
till förbundet för att få bakgrundsinformation, kommentarer, rapporter samt 
personer att intervjua. Möjligheten att skicka e-post och göra inlägg på sociala 
medier bidrar dessutom till att det idag kommer in betydligt fler frågor och 
påståenden som behöver hanteras av förbundet än tidigare.  
SPF Seniorernas arbete med att påverka politiken på alla nivåer kräver, för att vara 
framgångsrikt, ett uthålligt och långsiktigt arbete. Våra ledamöter i kommunernas, 
landstingens och regionernas pensionärsråd har en viktig uppgift och den politiska 
samordningen och stödet till dem är fortsatt ett centralt uppdrag för förbundet och 
distrikten  
Sedan 2011, då avgiften förändrades senast, har kostnader och löner ökat i 
samhället, vilket gör att förbundet har högre kostnader för erbjuda samma tjänster 
som tidigare.  
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Vad går förbundsavgiften till?  
Merparten av de pengar förbundet får in går tillbaka till föreningarna och distrikten 
i form av att förbundet betalar gemensamma kostnader, utbildningar och material.  
Följande delar av förbundsavgiften går direkt tillbaka till organisationen och 
medlemmarna:  
• Produktion av Senioren (Tidningens kostnader täcks till drygt hälften av 
annonsintäkterna. Resterande del subventioneras genom förbundsavgiften.)  
• Webbutiken (subventionering av material, själva butiken, lagerhållning m.m.)  
• Trycksaker (mycket är helt gratis, annat kraftigt subventionerat)  
• Stödmaterial, tex handböcker för olika styrelseposter  
• Mötesförsäkring för distrikt och föreningar  
• Lokalförsäkring för distrikt och föreningar  
• Ansvarsfrihetsförsäkring för alla styrelser  
• STIM-licens för distrikt och föreningar  
• Mässbidrag till distrikten  
• Centralt mässmaterial som distrikt och föreningar kan låna  
• Rapporter och utredning  
• Webb för hela förbundet  
• Intranät  
• Medlemsregister för hela förbundet  
• Inköp 65-års adresser  
• Rekryteringskampanjer  
• Bidrag till förbundsmästerskapen  
• DO-konferens 2 ggr/år  
• Avsättning till kongress  
• Konferenser och utbildningar för distrikt och till viss del föreningar  
• Besök/föreläsningar hos distrikt  
• Mediebearbetning och opinionsbildning  
• Annonsering och digitala kampanjer  
• Föreningsutskick med verksamhetsberättelse och annan aktuell information  
 
1ggr/år (går till alla föreningar, DO, distriktskanslier)  
• Projekt, egna och med andra såsom Polisen, Koll på läkemedel och samarbete 
med andra förbund.  
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            Söderhamn 
 

 Aktivitetskalender för 2018  
Januari 09 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan  
23 tis 13.30 Månadsträff Röda rummet  
Februari 06 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan  
07-08 Reseträff med Lönns på Cinderella  
20 tis 13.30 Månadsträff Röda rummet ÅRSMÖTE  
Mars 04-05 Reseträff med Lönns på Cinderella  
06 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan  
08 tor 19.00 Nya medlemmar Odd Fellow  
20 tis 13.30 Månadsträff Röda rummet  
23 fre 18.00 Vinprovning Odd Fellow  
April 03 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan  
15-16 Mamma Mia The Party på Tyrol/Cinderellakryssning  
24 tis 13.30 Månadsträff Röda rummet Modevisning  
Maj 08 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan  
16 ons Hemlig resa 22 tis 13.30 Månadsträff ev. utflykt  
Juni 04-07 Gotlandsresa 4 dagar  
Juli 05 tor 80+ resa 22 sön Dalhalla - Kalle Moraeus m gäster (bl.a. Tommy 
Körberg)  
Augusti 05-06 Värmlandsresa 2 dagar  
07 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan  
28 tis 13.30 Månadsträff Plats ? Surströmming  
September 03-07 Norgeresa 04 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan 25 tis 13.30 
Månadsträff Röda rummet Modevisning  
Oktober 02 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan  
03-04 Cinderellakryssning 23 tis 13.30 Månadsträff Röda rummet  
November 06 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan  
07 ons 13.00 80, 85, 90, 95-år Kvarnen ??-?? Teaterresa  
20 tis 13.30 Månadsträff Röda rummet 75-års firande  
December 04 tis 10.00 Styrelsemöte Vuxenskolan  
11 tis 13.30 Månadsträff Röda rummet Lucia 14 fre Julbordsresa Albertina  
Med reservation för ev. ändringar  
Alla sammankomster och resor annonseras i Söderhamns-Kuriren alt SöderhamnsNytt.  
Gå gärna in på vår hemsida www.spf.se/soderhamn och läs om dessa och andra aktivitete 


