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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: 19/1 Reseskildring med bildspel av 

Barbro Geijer, Camilla Törnros info om benskörhet, Representant från Citygym 

info om gymträning. 23/2 Årsmöte. 15/3 Renske Renkema info om 

rehabilitering och rekreation, Eva Widergren info om ”Bostäder för äldre”, 

underhållning av panflöjtisten Jorge Amos. 19/4 Modevisning. 24/5 Utflykt till 

Stenö Havsbad. 23/8 Surströmming på Idrottsgården i Mohed, Lennart 

Sandström info om Moheds historia. 27/9 Modevisning. 18/10 Helena 

Mossnelid info om förebyggande verksamhet, underhållning av Eva Holmström 

med Klockspel, Siv Larsson med dansgrupp visade internationella danser. 15/11 

Berit Landén info om hur vi ska undvika att bli lurade av telefonförsäljare, 

underhållning av Leif ”Lunkan” Lundgren. 13/12 Luciatablå av årskurs 5 

Stugsunds skola. 

Månadsträffarna ägde rum i samarbete med Vuxenskolan. 

Utbildningar och övriga möten 

16 februari 

 Utbildning i Hjärt- o lungräddning. 

 

24 februari 

Utbildning avseende hemsidan. Christina och Sven Andersson deltog. 

 

1 mars 

Söderhamns kommun information angående strategi- och handlingsplan 

avseende bostäder för äldre. Berit Kvist och Inger Engvers deltog. 

 

10 mars 

Introduktionsdag för nya ledamöter i Bollnäs. Berit Lindholm och Kjell Wiksten 

deltog. 

 

17 mars 

SPF-distriktets årsstämma i Söderhamn. Medverkande från vår förening: Berit 

Kvist, Berit Lindholm, Inga Malmström, Laila Kvist, Alvar Magnusson, Berit 

Magnusson.   

 

4 april 

SPF-förbundets konferens för ordförande och vice ordförande. Berit Kvist och 

Inger Engvers deltog. 
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20 april 

Utbildning för KPR-ansvariga i Bollnäs. Inga Malmström deltog. 

  

25-26 april 

Distriktsordförandemöte i Stockholm. Jan Lemon deltog. 

17 maj 

SPF-förbundets kurs angående nya hemsidan. Christina och Sven Andersson 

deltog. 

 

14 juni 

Planeringsträff på Solgläntan inför höstens kampanjvecka ”Fallprevention”. Jan 

Lemon och Inger Engvers deltog. 

 

18 augusti 

Planeringsträff på Solgläntan inför vecka 40 ”Fallprevention”. Jan Lemon och 

Inger Engvers deltog. 

 

30 augusti 

KPR-möte på Rådhuset, Söderhamn. Inga Malmström deltog. 

 

3 oktober 

KPR-möte i Söderhamn. Inga Malmström deltog. 

 

4 oktober 

Utbildning i Bollnäs angående nya Medlemsregistret. Lisbeth Karlsson och Jan 

Lemon deltog. 

 

11 oktober 

Utbildning i Bollnäs angående nya Medlemsregistret. Lisbeth Karlsson och Jan 

Lemon deltog. 

 

11 oktober 

Kurs i Forsa angående Hörselhjälpmedel och habilitering. Alvar Magnusson 

deltog. 

 

26 oktober 

SPF-distriktets Trafikdag i Harsa. Sven Andersson och Bengt Thyrsson deltog. 

 

8 november 

Seminarium i Bollnäs angående nya hemsidan. Sven Andersson och Bengt 

Thyrsson deltog. 
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5 december 

Möte för KPR-representanter anordnat av SPI. Inga Malmström deltog. 

 

5 december   

Möte för KPR-representanter anordnat av Omvårdnadsförvaltningen. Inga 

Malmström deltog. 

 

12 december  

KPR-möte. Inga Malmström deltog. 

 

Övriga träffar och aktiviteter 

Mingelkväll nya medlemmar 

Torsdagen den 10 mars inbjöd SPF Seniorerna 010 Söderhamn till Mingelkväll 

för att välkomna under år 2015 nytillkomna medlemmar. Tjugoen nya 

medlemmar hade hörsammat inbjudan och samlades tillsammans med största 

delen av styrelsen i Gröna rummet på Kulturens hus. 

Gästerna hälsades välkomna med ett glas cider. Efter en stunds minglande 

hälsade ordförande Berit Kvist välkommen och styrelseledamöterna och andra 

funktionärer presenterade sig och berättade kortfattat om sin funktion i 

föreningen. Därefter bjöds på 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.  Det hela präglades av en trivsam och munter stämning. Till detta bidrog 

förstås reseledaren Kjell Wiksten, som samtidigt med reseinformation, berättade 

några roliga historier.  Friskvårdsanvarig Ove Haglund informerade om aktuella 

aktiviteter. 

Efter detta var det dags för fika. Efter en stunds ytterligare samvaro skildes vi 

för kvällen, med förhoppningen att ses på årsmötet och kommande 

månadsträffar. 

 

Vårfest/mingelafton 

Den 29 april inbjöd SPF seniorerna 010 och SPM motionsklubb till en 

gemensam Vårfest/Mingelafton på Röda Rummet, Kulturens hus. På menyn 

stod porterstek med varma grönsaker och potatis samt kaffe och kaka. För 

dansmusiken stod Österligans Kvintett. 64 personer deltog i festligheterna som 

uppskattas mycket av deltagarna. 

 

80+resan 

Torsdagen den 7 juli genomfördes den traditionella 80+resan. Färden gick först 

till Fluren, familjen Wådells paradis utanför Järvsö. Där serverades kaffe och 

smörgås i garaget. Några gjorde en provtur i familjens veteranbilar och några 

besökte biografen, där man kunde se journalfilmer ända från 40-talet. Vi fick 

också höra en hel del om de byggnader som familjen fört till Fluren. Efter det 
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besöket styrde vi kosan mot Bergshotellet i Järvsö där en god lunch serverades. 

Dagen avslutades på Hilack hos Jarse ost. Där fick vi förmånen att provsmaka 

deras goda ostar och många tog chansen att ta med sig lite godsaker hem. 47 

personer deltog, varav 37 stycken 80-åringar eller äldre. 

 

”Fallprevention” 

3 – 6 oktober anordnades Kampanjen ”Fallprevention” på Solgläntan 

tillsammans med andra pensionärsföreningar. Sju styrelsemedlemmar 

representerade SPF 010 under veckan. 

 

80-95 årsfesten 

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

år inbjöds till födelsedagsfest på Kvarnen den 9 november. 40 personer 

samlades. Av dessa var det 24 födelsedagsbarn. Resten var anhöriga och 

styrelserepresentanter. Det bjöds på god mat, gemytlig samvaro och 

musikunderhållning av Björn Hagström och Nicke Svensson.  

Varje jubilar uppvaktades med en röd ros. Lisbeth Karlsson höll i trådarna med 

god hjälp av Laila Kvist, Christina Andersson och Inga Malmström. 

 

Ekonomi 

Budget för verksamhetsåret 2016 var +-0 sek. Resultatet för verksamhetsåret 

slutade på 29096,10 sek bättre än budget. Utskick av fakturor har skötts av 

förbundet vilket inneburet mindre utgifter med >5000 sek/år. Årsavgiften för 

2016 som uppgått till 230 kr har fördelats enligt följande: Förbundet 130 kr, 

Distriktet 30 kr och Föreningen 70 kr. 

 

Medlemsutveckling 

   2014 2015 2016 
Ingående saldo  907 972 1013 

Nya medlemmar  108   84     68 

Återregistrerade      5     4       1 

Tillflyttade       3     6       3 

Frånflyttade      0     6       9 

Avlidna     27   26     29 

Avregistrerade    24   21     36 

Utgående saldo  972           1013 1011 

Förändring i antal  +65 +41     -2 

Förändring i %  +7,2 +4,2             -0,2 
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Studiecirklar 

Studiecirklarna har bedrivits i samarbete med Vuxenskolan och har varit 

följande:  

Lär känna din hembygd, Lär känna ditt landskap. Cirkelledare: Märit Ericson, 

studiebesök på Gamla Fängelset i Gävle. 

Vi läser om Toscana inför resan. Cirkelledare: Kerstin Onelius, Tomas Ekenblad 

besökte gruppen en gång och berättade bland annat om mat och viner. 

Släktforskning. Cirkelledare: Torbjörn Goude. 

Hjärt- och lungräddning, 1 träff. Ledare: Josef Inancsi. 

Sammanlagt har 75 medlemmar deltagit i studiecirklarna och totalt 68 

studietimmar. 

 

Reseverksamhet 

SPF Seniorerna 010 har under 2016 som vanligt haft en livlig reseverksamhet. 

I januari och februari hade vi två resor till Åland med Cinderella och Lönns  

Buss på reseträffar, där dom presenterade sin nya resekatalog för året.  

I mars var vi till Stockholm för att se ”Björn Skifs på Göta Lejon”. Efter  

övernattning på hotell i Stockholm hade vi tid för shopping innan hemresan. 

På långfredagen besökte vi Bollnäs Kulturhus för att se och höra Alfta 

Dragspelsklubb vid deras 50 års jubileum. I samband med Cinderellakryss-

ningen i april besökte vi innan avresan Nordiska Museet  i Stockholm.  

I maj hade vi en ”Hemlig resa” till Sundsvall där vi började med lunch på Södra 

berget och därefter buss-sightseeing i staden. Sedan ett besök på norra berget 

och Alnön. Vårsäsongen avslutades med en Cinderella-kryssning i början av 

juni. I juli en ”Slottskryssning” där vi efter en bussresa till Sigtuna åkte båt på 

Mälaren samtidigt som vi intog en god lunch. Resan gick till Rosersbergs Slott 

där vi blev guidade runt på slottet. Sedan höstens första Cinderellakryssning. 

Årets Europaresa började med en flygresa till Nice på Franska Rivieran där 

Alexander Lönn tog över bussen som Larsa redan stod och väntade med. Resan 

fortsatte därefter till Italien och Montecatini Terme där vi tillbringade fyra 

dagar.  Därifrån gjorde vi dagsutflykter till Siena, Pisa och Florens där vi 

guidades runt av kunniga guider. Sedan gick färden norrut till Como för 

övernattning. Nästa dag var det dags för kanske resans höjdpunkt då vi åkte med 

ett smalspårigt tåg, ”Bernina Expressen” i 14 mil i alperna bland höga berg och 

djupa dalar med 55 tunnlar och 196 broar och fantastiska vyer. Därefter kom vi 

till Österrike för övernattning i Feldkirch. Därefter hemresa genom Tyskland 

med övernattning i Kassel.  En mycket trevlig resa tyckte alla resenärer som 

genast uttryckte önskemål om en liknande resa med samma upplägg flyg/buss 

nästa år. 

I september höstens första Cinderella-kryssning. I oktober besökte vi Stockholm  

för ”Phantom of the Opera” på Cirkus. Efter övernattning på hotell och en 

shoppingrunda på stan dagen därpå hemresa. I oktober en Cinderella-kryssning. 



7 
 

I november hade vi två fulla bussar till Stockholm och Stadshuset, Blå Hallen 

där vi bjöds på en fantastisk julkonsert. Sedan Julbordskryssning på Cinderella. 

I december en dagstur till Mo hembygdsgård för fika. Sedan ett besök hos 

Växbo Lin. På hemvägen besökte vi Åsbacka Trädgård där vi kunde inhandla 

blommor inför julen. Dagen avslutades med ett utsökt julbord på restaurang 

Albertina i Skärså. Totalt hade vi under året cirka 700 resenärer. 

 

Lotterier 

Vid varje månadsträff säljer vår lotteriansvarige Rolf Larsson och hans 

medhjälpare lotter på fina vinster, som skänkts till föreningen från välvilliga 

sponsorer. Lotterierna ger ett gott tillskott till vår kassa. Stort tack till alla 

lottköpare. 

 

Friskvård 

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

Gymnastik har vi haft en gång per vecka under våren med uppehåll under 

hösten. 

I februari var vi 34 st som fick en introduktion på Citygym och många löste 

sedan årskort. 

Vårvandringen i maj gick från golfbanan i Sofieholm till Vårdberget i Djupvik. 

Den 11:e maj anordnade Region Gävleborg en informationsdag för allmänheten 

om benskörhet där vi deltog. 

Den sista maj gjorde vi en kulturvandring i Långvinds bruk. 

I september gjorde vi om den populära vandringen på Skatön. 

Höstens kulturvandring genomfördes i oktober på Djupviksudden bland 

sågverksruiner och skyttegravar. 

I november började vi med internationell dans en gång per vecka med upp till 40 

deltagare. 

Under november och december hade vi övningar i medicinsk QiGong en gång 

per vecka. 

 

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 2016 har kören som mest bestått av 30 deltagare inkl ledaren. 

Antalet övningar under vårterminen har varit 15 och under hösten 19. 

Framträdanden har gjorts vid i stort sett varje månadsträff. Den 30 april sjöng 

kören vårsånger på E-center, den 22 februari fick pensionärerna på Enriset 

underhållning . Den 16 augusti sjöng kören, tillsammans med alla 

pensionärskörer i kommunen i Stadsparken. 

Kören har fått enhetliga tröjor, som invigdes på månadsträffen med Lucia den 

13 december. 
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Väntjänsten 

Väntjänstens expedition har varit bemannad 38 veckor, måndag – onsdag kl. 

09.00 – 11.00. Väntjänstens medarbetare har under året utfört de många uppdrag 

som blivit beställda. 

Solgläntans seniorcenter har under året fortsatt att vara ett omtyckt ställe att 

besöka. Antalet besökare ökar ständigt. 

Fem dagar i juni månad ordnades ute i Källvik ”En Dag i Det Gröna ”, 250 

pensionärer fick komma ut till sommarhemmet och bli bjudna på resa, god mat 

och trevlig underhållning. 

Fyra onsdagar i juni reste fullsatt buss till Brickas jätteloppis, Voxna Herrgård, 

Växbo Lin och Trollharen Fiskrestaurang, mycket uppskattade resor. 

Åtta lördagar har 20 personer ätit lunch tillsammans. 

Två gånger i månaden säljer Väntjänstens medarbetare godis på Åsgården och 

Forsgården. Uppskattat och efterlängtat av de boende. 

Väntjänstens verksamhet har under året fungerat väldigt bra. Problem finns 

dock! Vi måste bli fler! 
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Resultaträkning 

SPF Seniorerna 010 Söderhamn 

802488-1263 

 
Avser perioden: 2016-01-01 - 2016-12-31 

Period fg år: 2015-01-01 - 2015-12-31 

 

Perioden   Ackumulerat  Budget 2016  Periodslut fg år 

 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 

3020 Lotterier 7847 7847 9000 9077 

3041 Cirkelverksamhet 1800 1800 6000 5040 

3044 Medlemsavg 82190 82190 236000 236090 

3050 Stödmedl.avg 5500 5500 6000 6300 

3690 Fester o Möten 84408 84408 80000 78636 

Summa 181745 181745  335143 

 

Övriga rörelseintäkter 
    

3990 Övriga ersättningar och intäkter 1000 1000 1000 1140 

 

Summa 
 

182745 
 

182745 
 

336283 

 

Rörelsens kostnader 
    

Råvaror och förnödenheter     

4020 Inköp För lotterier -1672 -1672 3000 -2086 

4058 Inköp fester o möten -74849,9 -74849,9 75000 -47830, 96 

4060 Övr. kostn. fester och möten -549 -549 0 -22921,95 

Summa -77070,9 -77070,9  -72838,91 

 

Övriga externa kostnader 
    

5010 Lokalhyra -3672 -3672 3600 -21776 

5020 Externa lokalhyror -7150 -7150 8500 -8850 

5090  Övriga lokalkostnader 0 0  -169 

5130  Värme  - fastighetskostnader 0 0  -293 

5460 Förbrukningsmaterial 0 0 1000 -300 

5800 Resekostnader (gruppkonto) -1096 -1096 4000 -1033 

5910 Annonser ing -14295 -14295 20000 -17514 

6010 Cirkelverksamhet -2310 -2310 2000 -1204 

6071 Uppvaktningar -325 -325 10000 -2155 

6074 Uppvaktning 80-85-90-95 -åringar -819 -819 10000 -6211 

6075  Kostn. Nya medlemmar 0 0 2000 -988 

6110 Kontorsmateriel -7635 -7635 5000 -5289 

6150 Trycksaker -1481 -1481 1500 -1065 

6230 Datakommunikation -1151 - 1151 4000 -3986 

6250 Postbefordran -3053 -3053 4000 -3094 

6390 Övriga  kostnader -1000 -1000 1700 -2597 

6411 Övr . styrelsekostn . -3401,8 -3401,8 9000 -10867 

6420 Ersättningar till revisor -400 -400 400 -400 

6490 Övriga förvaltningskostnader 0 0 1500 -1426 
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SPF Seniorerna 010     Verksamhetsplan 2017 

Datum  Aktivitet  Plats 

11 januari  Styrelsemöte Vuxenskolan 

24 januari  Årsmöte  Röda rummet 

7 februari  Styrelsemöte Vuxenskolan 

28 februari  Månadsträff Röda rummet 

7 mars  Styrelsemöte Vuxenskolan 

16 mars  Nya medlemmar Gröna rummet 

28 mars  Månadsträff Röda rummet 

31 mars  Vinprovning Gröna rummet 

4 april  Styrelsemöte Vuxenskolan 

25 april  Modevisning Röda rummet 

2 maj  Styrelsemöte Vuxenskolan 

23 maj  Utflykt 

6 juli  80+-resa 

1 augusti  Styrelsemöte Vuxenskolan 

22 augusti  Surströmming 

5 september Styrelsemöte Vuxenskolan 

26 september Modevisning Röda rummet 

3 oktober  Styrelsemöte Vuxenskolan 

24 oktober  Månadsträff Röda rummet 

7 november Styrelsemöte Vuxenskolan 

8 november 80-95-åringar Kvarnen 

21 november Månadsträff Röda rummet 

5 december  Styrelsemöte Vuxenskolan 

12 december Månadsträff Röda rummet 

Övriga aktiviteter se föreningens hemsida. 
 


