
 

1 

 

 

 
 

  

 

 

 

Årsredovisning 

 
För 

SKPF/SPRF Avd 220 Boden 

 
Org.nr: 897001-8886 

 

 

Verksamhetsåret 2018 

 

 

 

 

 
Innehållsförteckning: Årsredovisning  sid  2     

    Balansräkning  sid  7 

    Resultaträkning  sid  8   

         Slutord   sid  10   

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

 

 

Styrelsen för SKPF/SPRF avdelning 220 i Boden får härmed avge årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018-01-01—2018-12-31 

 

 

Årsredovisning 
 

Styrelsens sammansättning: 

Ordförande   Per-Ulf Sandström 

Vice ordförande  Ulla Röding 

Sekreterare   Lisa Forslund 

Kassör   Carin Johnsson 

Ledamot   Eila Hämäläinen 

Ledamot   Mona Ahlström 

Ledamot   Ragne Holmström 

Ersättare   Hans B. Nilsson 

Ersättare   Bo Strömbäck   

Ersättare        Bo Engström  

Adjungerad   Rose-Marie Flodström 

 

Övriga valda funktionärer: 

Studieorganisatör  Ragne Holmström 

Reseansvarig  Eila Hämäläinen 

Biträdande reseansv. Kerstin Björnvik 

Säkerhetsansvarig Bo Engström 

Medlemsredov/rekryt. Mona Ahlström 

Aktiviteter äldre  Ulla Röding 

Lotteriföreståndare Carin Johnsson 

Gårdsråd/fören.lokal Mona Ahlström 

Trivselkommitté  Rose-Marie och Erik Flodstöm 

    Ulla Röding, Kerstrin Olsson, Rut Andersson 

Revisorer   Bo Elmgren, Håkan Nilsson 

Ersättare 1   Roland Livbom 

Ersättare 2   Carl-Lennart Persson 

Valberedning  Laila Kohkoinen (sammankallande), Berth Wiklund, Åke Andersson 

Ansvarig utgivare för SPRF radio Boden Åke Nilsson 

 

Avdelningen hade vid årets slut 1295 medlemmar. Under året har 134 personer tillkommit som 

nya medlemmar. 

 

Styrelsen har under året genomfört 11 protokollförda sammanträden. 

 

Uppdrag utanför avd. 220 

Per-Ulf Sandström Ordförande i distriktsstyrelsen 

Per-Ulf Sandström SKPF förbundet äldrepolitiska kommittén 

Siv Nilsson   Frivilligledare besöksverksamheten 

Siv Nilsson  Ledamot i länspensionärsrådet, patientrådet vid Sunderby sjukhus samt 

samrådsgrupp i hjälpmedelsfrågor. 

 



 

3 

 

Ombud DS årsmöte: Carin Johnsson, Lisa Forslund, Mona Ahlström Hans B. Nilsson, 

    Ragne Holmström. 

Ombud DS höstmöte: Carin Johnsson, Lisa Forslund, Mona Ahlström, Hans B. Nilsson, Ragne 

    Holmström. 

KPR:   Avdelningens representanter har varit Per-Ulf Sandström och Siv Nilsson 

Ersättare: Ulla Röding och Mona Ahlström 

Utåtriktad 

verksamhet: Liksom tidigare år har information om avdelningens verksamhet lämnats 

vid flera tillfällen. 

 Vid skördemarkanden i augusti har det bakats bröd, sålts lotter och 

värvats medlemmar. Ett annat tillfälle där medlemsvärvning också har 

bedrivits är på Enter Galleria i september. Dessa tillfällen har resulterat i 

ett antal nya medlemmar i vår avdelning. 

 Vår mycket uppskattade tidning Aktivisten har även detta år utkommit 

med två nummer. 

 

Information över verksamheten 2018: 
Möten och träffar: 11/1  Månadsträff, Rickard Mattsson Företagarna Boden.  SPRF- 

      kören. 

    1/2  Besök av UllaCarin Tiderman från förbundet. 

    20/2  Årsmöte,    SPRF-kören. 

    22/3  Påskbuffé Underhållning Björn och Bosse. 

    12/4  Månadsträff Marja-Leena Komulainen E-hälsa, Karin  

      Sundström och Sofi Nordmark info om Din plan, Sören  

      Johansson, webmaster info. hemsidan. 

     19/4            Modevisning. SeeMee & Him. 

     27/4            Fredagsmys på O II.  Underhållning Björn och Bosse. 

    18/5  Träff för cirkelledare. 

    24/5  Vårfest. Underhållning Let´s Dance. 

    28/5  Träff för nya medlemmar. 

    20/8  Politisk hearing.  

    24-26/8 Skördefest & Miljödagar. 

    13/9  Månadsträff, Aase Wisten. Info om det friska och sjuka  

      åldrandet. 

    22/9  Info om vår verksamhet på Gallerian. 

    11/10  Höstfest.  Underhållning Björn och Bosse. 

    23/10  Höstmöte.  

 8/11  Funktionärslunch. 

 15/11  Månadsträff, Eva Plumppu skådebanan, Lena Callne, SPRF-

   kören. 

  19/11  Träff för nya medlemmar. 

 20/11  Träff för cirkelledare. 

 6/12  Julbord. Underhållning Björn och Bosse.  SPRF-kören. 

 

Våra möten/träffar har lockat cirka 2000 personer. 

 

Vår lokal på Drottninggatan har öppet hus måndagar 13.00–14.00. 
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PR/Rekrytering: Liksom tidigare år har nya medlemmar bjudits in till träff för 

informationsutbyte, i maj och i november. Styrelsen är angelägen om att 

höra medlemmarnas tankar, idéer och önskemål om aktiviteter som 

saknas, ämnen för studiecirklar, intressanta resmål mm. Tack till alla 

deltagare för visat engagemang. 

Skördemarknaden i augusti är ett tillfälle då medlemsvärvning bedrivits. 

En lördag i september värvades medlemmar på Enter då delar av 

styrelsen informerade om avdelningens verksamhet. Den bästa 

rekryteringskanalen är nöjda medlemmar som berättar för vänner och 

bekanta om verksamheten. Under året har 27 av våra medlemmar avlidit 

och 4 personer har övergått till annan avdelning i förbundet. 134 personer 

har tillkommit som nya medlemmar hos oss, vilket är glädjande. 

1 juli 2016, när SPRF upphörde som förbund, övergick dåvarande SPRF-

avdelning nr 20 till att bli en egen avdelning inom SKPF, med nr 220.  

Medlemsutvecklingen har därefter varit god. 2016-12-31var vi 1255 

medlemmar i avdelningen och 2018-12-31 har avdelningen 1295 

medlemmar. 

Mona Ahlström  

 

SPRF-kören:  SPRF-kören består av 34 sångare plus körledare och musiker. Det fylls 

    på med nya medlemmar med jämna mellanrum, men det minskar även på 

    grund av hög ålder och sviktande hälsa. På musikerfronten har det varit 

    ett tufft år, då vi inte kunnat göra de bokningar vi önskat beroende på  

    musikerbrist. Vi får hoppas att 2019 ska fungera bättre. Vår målsättning 

    är att boka fullt ut och att lösa musiken efter hand, ibland måste man  

    våga chansa. 

    Året började med en fullbokad agenda men vi insåg att det inte var  

    hållbart beroende på brist på musiker. Hösten blev ganska tunnsådd  

    beträffande uppträdanden då sången på äldreboendena uteblev. Året  

    avslutades med två adventkoncerter med andra körer på Överluleå  

    kyrka samt Johannes kyrkan. De fasta inslagen har varit de veckovisa  

    övningsdagarna som varit välbesökta samt röda korsets ”Skivor till  

    kaffet” som är 6 ggr/år. Årets kulturarrangemang blev 27 st. under  

    2018.    . 

    Kören delades upp i två grupper hösten 2018 då det kommit önskemål  

    om detta från bland annat Röda korset. Orsaken till detta är för stor kör 

    och trångboddhet. Gruppindelningen har inte varit populär för alla i  

    kören, men vi beslutade att fortsätta med det våren-19 och sedan  

    utvärdera detta. Förändring tar tid då vi har olika långa startsträckor. 

    Slutligen vill vi tacka alla körmedlemmar och musiker för fin insats  

    under det gångna året. Nu ser vi fram mot nya utmaningar. 

    Göta Björk Jonsson/Karin Hansson 

 

Närradion:  Gruppen har bestått av Åke Nilsson, Bernt Wikström,   

    Ragne Holmström samt Lennart Larsson. 

    Under året har vi genomfört 8 direktsändningar samt 24 repriser. 

Inslagen har i huvudsak bestått av information från avdelning 220, 

intervjuer med olika personer inom vitt skilda ämnen samt utbudet inom

film, teater samt musik. 

Åke Nilsson 
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Hemsidan:  På vår hemsida www.sprfavd20.se  lämnar vi löpande information om 

aktuella aktiviteter. 

 Besökare per dag i genomsnitt 7. 

 Besökare per vecka i genomsnitt 43. 

 Besökare per månad i genomsnitt 161. 

  Sören Johansson 

 

Lotterier:  Det gångna året har vi sålt Sverigelotter och 21-lotter. 

 Sverigelotterna har vi sålt på medlemsmöten och fester som har 

anordnats för våra medlemmar, samt under skördemarknaden i augusti. 

 21-lotterna har vi för det mesta sålt på våra bussresor, vilket har varit ett 

trevligt tidsfördriv under våra bussresor. 

    Carin Johnsson 

 

Aktiviteter äldre: Att bryta ensamheten för äldre i vårt samhälle är vårt övergripande mål. 

    Vid Kultur-Café som vi har på Björken erbjuder vi underhållning av  

    olika slag. Under våren roade oss Let´s Dance, Par om Par och Björn och 

    Bosse. Under hösten blev det bara två sammankomster pga. att Pelarsalen 

    på Björken reparerades. I november sjöng vår kör vackert och så  

    avslutades året med våra små lucior och pepparkaksgubbar från   

    Barnkompaniet som charmar alla med sitt uppträdande.  

    Vid Kultur-Café serverar vi kaffe med dopp. 

    Ulla Röding 

 

Besöksverksamheten: Besöksverksamhetens syfte är att genom besök ge en mer    

    innehållsrik vardag och vara en extra guldkant i tillvaron för   

    personer som bor i eget hem eller i kommunens äldreboenden.  

      Arbetet bedrivs i samverkan mellan Röda korset i Boden,   

    SKPF avd. 220, Svenska kyrkan och Bodens kommun.   

    Verksamheten har firat 10-års jubileum. 48 besökare har varit   

    aktiva under året och gjort c:a 2000 besök hos 52 besöksmottagare, 

     vilket motsvarar sammanlagt c:a 5500 timmar i frivilligt arbete.  

     Under året har en utbildningsdag för nya besökare i frivilligt  

     socialt arbete genomförts samt två fortbildningsdagar med   

     information och erfarenhetsutbyte.       

    Ledningsgruppen har haft två sammanträden. En ny informations 

    folder om verksamheten är framtagen. 

    Frivilligledarna har haft återkommande information till    

    kommunens enhetschefer och biståndshandläggare samt till   

    övriga pensionärsföreningar. 

Siv Nilsson 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sprfavd20.se/
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Resor: Avdelningens reseverksamhet har bestått av följande turer/rutter. 

 Vi inledde med glada applåder och skratt till Kottarnas Revy i Bjurå. 

 Sedan åkte vi traditionsenligt till Jokkmokks vintermarknad. I maj åkte vi 

till IKEA, i juni besökte vi Robotbasen i Vidsel och i augusti stod Nolia-

mässan i tur. I september en mycket lyckad resa med Hurtigruten genom 

Lofoten. Soppteater såg vi på Norrbottensteatern i november, sedan åkte 

vi igen till IKEA. Alldeles innan jul såg vi en strålande is-show, 

Christmas om Ice i Luleå. 

 Resorna har varit trevliga och uppskattade av de ca 400 personer som 

deltagit.  

 Vi tackar alla som följt med och bidragit till gemytlig samvaro under 

resorna. 

Eila Hämäläinen och Kerstin Björnvik 

 

Trivselgruppen: Under året har gruppen svarat för förtäring vid föreningens årsmöte, 

månadsträffar, höstmöte, träffar med nya medlemmar och 

funktionärslunch. Dessutom har 4 festkvällar genomförts allt från 

påskbuffé, försommar- och höstfest och sist men inte minst det stora 

julbordet. Totalt har ca 1600 personer deltagit i dessa arrangemang. Vid 

årets skördemarknad deltog ett 70-tal av våra medlemmar med bakning 

och försäljning av mjukkakor och lotterier samt medlemsvärvning. 

Ros-Marie Flodström 

 

Studier:  Under 2018 har 280 personer (231 kvinnor och 49 män) deltagit i 27 

 studiecirklar med 905 timmar. Utbudet är stort och varierar från språk, 

friskvård, minnesträning, datakunskap, ekonomi för pensionärer mm till 

körsång. Det har genomförts 40 kulturarrangemang. 

    Tack till alla kursledare för ett bra arbete under 2018. 

    Ragne Holmström 

 

KPR:  KPR, kommunala pensionärsrådet är organ för överläggningar, samråd 

och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för 

pensionärsföreningarna. KPR har under året haft 5 sammanträden. 

Dessutom har kommunen inbjudit till dialogträff inför arbetet med den 

strategiska planen. Vi har i samarbete med övriga pensionärsföreningar 

lämnat in våra synpunkter på frågor som berör våra medlemsgrupper. 

 Exempel på frågor som vi driver i KPR är utökat behov av särskilda 

boendeformer, korttidsplatser, trygghetsboenden, ökade 

rehabiliteringsresurser, demensvård, tillgänglighet i ordinärt boende, 

förlängd parkeringstid från 2 till 3 timmar, subventionerade bussresor, 

säkerhetsfrågor och upprustning av samlingslokalen på Å-center samt 

införande av ett kommunalt verksamhetsstöd till pensionärsföreningar i 

likhet med ungdomsföreningar. 

 Per-Ulf Sandström/Siv Nilsson 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Sveriges Pensionärers Riksförbund   Balansräkning 
Org.nr: 897001-8886 
Räkenskapsår: 2018-01-01—2018-12-31 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         Ingående balans             Utgående balans  
             2018-01-01                        2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kassa 3 314,93 4 041,43 

Plusgiro 48 21 17-9 20 120,54 112 361,38 

Nordea korttidsplacering 111 778,04 111 778,04 

Kortfristiga fordringar 22 370,00 11 330,00 

*Omsättningstillgångar 157 583,51 239 510,85 

Förutbetald hyra                                            2 500,00                                          0,00     

 

SUMMA TILLGÅNGAR 160 083,51 239 510,85 

SKULDER 

Kortfristiga skulder 

Förskott från kunder                                        585,00-                                          0,00 

Övriga kortfristiga skulder 6 578,00-              7 514,00-  

*Kortfristiga skulder                                    7 163,00-                                   7 514,00- 

Eget kapital 

Eget kapital 163 612,09-      152 920,51- 

Årets resultat  10 691,58 79 076,34- 

*Eget kapital *152 920,51- *231 996,85- 

SUMMA SKULDER OCH 160 083,51    239 510,85 

EGET KAPITAL 
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Sveriges Pensionärers Riksförbund                    Resultaträkning 

Org.nr: 897001-8886 
Räkenskapsår: 2018-01-01—2018-12-31          

                                                        Jan 2018-dec 2018 %-del 

Rörelseintäkter 

Lotterier   23 028,00 5,03 

Livsmedel  130 413,00 28,49 

Resor  67 055,00 14,65 

Medlemsavgifter  32 730,00 7,15 

Hyresbidrag  19 500,00 4,26 

Ersättningar,Aktivitetsbidrag mm  180 324,00 39,39 

*Rörelseintäkter                                       *457 830,00                                      100,00 

SUMMA FÖRSÄLJNING  457 830,00 

Löne- och personalkostnader 

Kostnadsersättning  48 571,00 10,61 

Bilersättning  11 223,00 2,45 

*Löne- och personalkostnader  *59 794,00 *13,06 

Lokalkostnader 

Lokalhyra mm  32 650,00 7,13 

*Lokalkostnad  *32 650,00 *7,13 

 

Förbrukningsmaterial 

*Förbrukningsmaterial mm  *29 477,05 *6,44 

Kontorsmaterial mm 

*Kontorsmaterial och trycksaker    *5 755,20  *1,28 

Främmande tjänster 

Närradio mm        *3 726,00       *0,81 

 

Telefon och post 

Telefon, internet  11 633,00 2,54 

Porto  12 097,00 2,64 

*Telefon och post  *23 730,00 *5,18 
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Sveriges Pensionärers Riksförbund                    Resultaträkning 

Org.nr: 897001-8886 
Räkenskapsår: 2018-01-01—2018-12-31          

                                                        Jan 2018-dec 2018 %-del  

Transport och resor   

Biljettkostnader  26 982,00 5,89 

Resor buss mm  50 730,00 11,08 

*Transport och resor                                *77 712,00  *16,97 

Reklam och försäljning 

Annonser  18 342,00 4,01 

Trycksaker  13 779,80 3,01 

*Reklam och försäljning  *32 121,80 *7,02 

Övriga kostnader 

Lotterier  17 820,00 3,89 

Medlemsavgifter mm  2 155,00 0,47 

Livsmedel  70 420,61 15,38 

Hedersmedlemmar  270,00  

Musik, underhållning mm  21 322,00 4,72 

*Övriga kostnader *111 987,61 *24,46 

SUMMA KOSTNADER                          378 753,66 

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA    79 076,34  

 INTÄKTER 

Finansiella intäkter 

Ränteintäkter  0,00  

*Finansiella intäkter  *0,00 

REDOVISAT RESULTAT                       79 076,34  
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Slutord:  På många sätt har 2018 har varit ett bra år. Vårt medlemsantal ligger kvar 

på en stadig hög nivå, ca 1300, som gör oss till Bodens största 

pensionärsförening. Vi har en hög rekrytering av nya medlemmar. Att vi 

i vår avdelning lyckas bra med att behålla gamla och rekrytera nya 

medlemmar beror naturligtvis på att vi genom ett rikt utbud av aktiviteter 

skapar mervärden för våra medlemmar. Vi är en viktig aktör i det civila 

samhället. 

Vi har också ett viktigt uppdrag att som opinionsbildare tillsammans med 

andra pensionärsföreningar ta tillvara pensionärernas intressen i för oss 

viktiga samhällsfrågor. Här är KPR, kommunala pensionärsrådet, och 

LPR, länspensionärsrådet, viktiga organ vi verkar inom. 

 Många av de krav vi envist drivit under de senaste åren har vi fått helt 

eller delvis gehör för. Pensionärsorganisationerna har i likhet med andra 

grupper under 2018 beviljats verksamhetsstöd om än på en blygsam nivå. 

Kommunen har också lovat att 2019 införa subventionerade bussresor för 

pensionärer. 

 Den verksamhet som vi bedriver är inte bara till nytta för våra 

medlemmar. Ensamhet är enligt all tillgänglig forskning en av de största 

orsakerna till ohälsa. Genom exempelvis den besöksverksamhet och 

kulturcafé vi bedriver bidrar vi till att bryta ensamhet och sprida glädje 

för många äldre bodensare.    

Den breda kompetens och erfarenhet som våra medlemmar representerar 

ger oss ett stort förtroendekapital i samhället. Vi har under året 

genomfört ett antal uppdrag för Bodens kommun. Bland annat har vi 

medverkat med praktiska uppdrag vid mottagning av flyktingar med 

uppehållstillstånd och har även genomfört en parkeringsinventering.  

Sammantaget ser vi att vår omfattande verksamhet fyller en viktig roll för 

våra medlemmar och att detta är möjligt genom allt ideellt arbete som 

våra funktionärer utför.  

Ett stort tack till alla, ingen nämnd ingen glömd. 

 

 

 

Per-Ulf Sandström   Ulla Röding    Carin Johnsson 

Ordförande     V. ordförande     Kassör 

 

 

 

Lisa Forslund    Mona Ahlström    Ragne Holmström  

Sekreterare     Rekryteringsansvarig   Studieorganisatör 

 

 

 

Eila Hämäläinen            Bo Strömbäck    Bo Engström 

Reseansvarig            Ersättare     Ersättare 

 

 

Hans B Nilsson 

Ersättare 


