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Styrelsen för SPRF avdelning 20 och SKPF/ SPRF avdelning 220 i Boden får härmed avge 

årsredovisning för verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31. 

Genom fusion med SKPF upphörde SPRF som eget förbund den 30 juni 2016. SPRF avd 20 

bytte i samband med detta namn till SKPF/SPRF avd 220 med oförändrad organisation och 

organisationsnummer. 

 

 

Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsens sammansättning: 

 

Ordförande   Per-Ulf Sandström 

Vice ordförande  Mats Hillergren  

Sekreterare   Lisa Forslund 

Kassör   Carin Johnsson 

Ledamot   Eila Hämäläinen 

Ledamot   Ulla Röding 

Ledamot   Ragne Holmström 

Ersättare   Mona Ahlström 

Ersättare   Lennart Larsson   

Ersättare        Bo Engström  

Adjungerad   Rose-Marie Flodström 

 

Övriga valda funktionärer: 

 

Studieorganisatör  Ragne Holmström 

Valberedning  Eberth Gustafson (sammankallande), Britt-Inger Olsson, Britt-Louise  

    Forsmark 

Revisorer   Bo Elmgren, Håkan Nilsson 

Ersättare   Roland Livbom 

Reseansavrig  Eila Hämäläinen 

Biträdande reseansvar. Kerstin Björnvik 

Trivselkommitté  Rose-Marie och Erik Flodstöm 

    Sixten Wahlberg 

    Eivor Olsson Frid     

Gårdsråd/slöjden  Sixten Wahlberg 

Vaktmästare  Jan Gällman 

Gårdsråd/fören.lokal Mona Ahlström 

Aktiviteter äldre  Mats Hillergren 

Medlemsredov/rekryt Mona Ahlström 

Lotteriföreståndare Carin Johnsson 

Ansvarig utgivare för SPRF radio Boden Åke Nilsson 

 

Vid årets början hade avdelningen 1295 registrerade medlemmar och vid årets slut 1255 

 medlemmar. Under året har 64 nya medlemmar registrerats. 

 

Styrelsen har under året genomfört 11 protokollförda sammanträden. 
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Uppdrag utanför avd 20/avd 220: 

 

Bert Selström  Ledamot i förbundsstyrelsen. Ingår i förbundsstyrelsens AU. Ansvarig 

för säkerhetsfrågor. Ersättare i sakfrågor i Folksams styrelse. 

 Efter samgåendet ledamot i SKPF trafik och säkerhetskommitté. 

Hans Pettersson  Ordförande i distriktsstyrelsen 

Per-Ulf Sandström Ledamot i distriktsstyrelsen  

Lisa Forslund  Ersättare i distriktsstyrelsen 

Siv Nilsson   Frivilligledare besöksverksamheten  

Siv Nilsson  Ledamot i länspensionärsrådet, Patientrådet vid Sunderby sjukhus samt 

samrådsgrupp i Hjälpmedelsfrågor.    

Åke Nilsson  Kassör i distriktsstyrelsen 

Roland Livbom  Revisor i distriktsstyrelsen 

 

 

Ombud DS årsmöte: Carin Johnsson, Mona Ahlström, Lennart Larsson, Mats Hillergren,  

    Ragne Holmström. 

     

 

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

Ersättare: Hans Pettersson och Ulla Röding 

 

Utåtriktad 

verksamhet: Utöver ovan har vid flera tillfällen medlemmar funnits på olika 

evenemang bl.a. skördefesten. Det har sålts lotter och bakats bröd samt 

lämnats information om vår verksamhet. Vid dessa tillfällen har många 

nya medlemmar rekryterats. Även detta år har tidningen Aktivisten 

utkommit med två nummer. 

 Ett trevligt inslag under året har varit de pub-aftnar/fredagsmys som 

ordnats. 

 

 

Information över verksamheten 2016: 
 

Möten och träffar: 14/1  Sopplunch   

    24/2  Årsmöte 

    4/3  Fredagsmys 

    17/3  Påskbuffé 

    7/4  Månadsträff, konsumentvägledare Carina Gabrielsson,  

      poesistund Eberth Gustafson, m.fl. 

     12/5            Månadsträff, info från styrelsen, SPRF kören 

    18/5  Träff för cirkelledare    

    31/5  Träff för nya medlemmar        

    6/6  Firande av nationaldagen 

    9/6  Försommarfest 

    18/8  Surströmming  
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    26-28/8 Skördefest & Miljödagar 

    8/9  Månadsträff, Anders Eliasson, Strand Fysiocenter 

    6/10  Höstfest, underhållning Lets Dance 

    25/10  Höstmöte 

    28/10  Fredagsmys, Opalen 

 3/11  Funktionärslunch 

 10/11  Månadsträff, representanter från Fonus 

  22/11  Träff för cirkelledare    

 8/12  Julbord, underhållning Carl-Olof Sehlberg, Ibrahim   

   Nasrullayev 

 

Våra möten/träffar har lockat närmare 2500 personer. 

 

 

Vår lokal på Drottninggatan har öppet hus onsdagar 13.00–14.00. 

 

 

PR/Rekrytering: Rekryteringsgruppen, som startade sin verksamhet våren 2004, har vid 

tredje mötet för året, i april 2016, avslutat sitt arbete. Gruppen har under 

de 12 år som gått tagit fram skyltar, banderoller, vimplar och foldrar som 

presenterar avdelningens verksamhet. Verksamheten har bedrivits som 

cirkel och kan återuppstå om behov och intresserade medlemmar finns i 

avdelningen. Layout har anpassats till att vi nu tillhör ett SKPF. 

 

Vid två tillfällen under året bjuds nya medlemmar in till en träff för 

informationsutbyte. Styrelsen är angelägen om att höra medlemmarnas 

tankar, idéer och önskemål om aktiviteter som saknas, ämnen för 

studiecirklar, intressanta resmål mm.  

  

Skördemarknaden i augusti är ett tillfälle då medlemsvärvning bedrivits. 

Medlemmar har värvat medlemmar genom att berätta om avdelningens 

verksamhet. Vi är alla, som medlemmar, viktiga rekryteringskanaler. 

Av våra 1255 medlemmar i december 2016 är 333 personer 80 år eller 

äldre, 640 är i åldrarna 70 – 79 år och 282 är pensionärer yngre än 70 år. 

Rekrytering av nya medlemmar är mycket angeläget för att avdelningen 

ska kunna behålla och utveckla allt det värdefulla som medlemskapet 

erbjuder.  

 

Medlemsantalet vid årsskiftet 2014-2015 var 1295 och har således 

minskat med 40 under 2016.  

Under året har vi fått 64 nya medlemmar. 

Mona Ahlström 

    

 

Sånggruppen:  SPRF- kören har ännu en gång lyckats uppnå de mål vi satte för vår  

    sångverksamhet.  

    Vi har övat på Å-center vid 22 tillfällen samt framträtt på olika bokningar 

    vi fått under året. Vi har klarat av 44 kulturarrangemang på våra   

    äldreboenden Svedjebacka samt Erikslund. Vi har besökt Råneå   
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    Forsbacka äldreboende vid två tillfällen, Harads kyrka samt Edeborgs  

    äldreboende och kyrkor här i Boden samt församlingshemmet.   

    Vi är nöjda i kören och vill fortsätta på samma spår under kommande år. 

    Körledare Alf med våra fyra musiker tackar alla medverkande för 2016
    Alf Lindgren 

 

Närradion:  Gruppen har under året bestått av programledare Åke Nilsson,    

    Bernt Wikström, Ragne Holmström samt Lennart Larsson.    

    Under året har vi genomfört 10 direktsändningar samt 30 repriser. 

Inslagen har i huvudsak bestått av information från avdelningen, 

intervjuer med olika personer inom vitt skilda ämnen samt information 

om utbudet inom film, teater m.m. 

    Åke Nilsson  

 

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

aktuella aktiviteter. 

 Antal unika besökare i snitt/vecka 45. 

 Antal unika besökare i snitt/månad 206. 

  Sören Johansson 

 

Lotterier:  Under 2016 har vi börjat sälja Sverige Lotten som har blivit väl mottagen 

av våra medlemmar. 21-lotten har även funnits kvar och varit ett trevligt 

inslag på våra resor, medlemsmöten och fester. 

    Carin Johnsson 

 

Aktiviteter äldre: Kulturcafé 

    Under verksamhetsåret har vår avdelning anordnat 8 träffar på   

                     Björken med varierande underhållning. 

    Träffarna har genomförts av medlemmar från styrelsen samt några  

    volontärer som hjälpt till med servering och dukning.  

    Deltagandet av gäster har varierat mellan c:a 40 till 100 personer per gång.

    Dessa träffar uppskattas stort bland besökarna. 

    Mats Hillergren 

 

Besöksverksamheten: Besöksverksamheten i Boden är ett samarbete mellan SKPF/SPRF avd 

220, Röda Korset Bodenkretsen, Svenska kyrkan och Bodens kommun. 

Verksamheten syftar till att minska ensamhet och isolering för äldre och 

handikappade i Bodens kommun. Målet är att besöken ska ge en 

innehållsrik dag och en extra guldkant i tillvaron till besöksmottagarna. 

Under året har 41 besökare genomfört ca 1840 besök hos 45 

besöksmottagare vilket motsvarar ca 5500 tim. Under året har 14 nya 

besökare tillkommit och 7 besökare har lämnat verksamheten p.g.a. 

flyttning från orten eller egna hälsoproblem.                                         

Fyra frivilligledare i Boden har tillsamman med frivilligledaren i Harads 

varit engagerade i verksamheten med telefontid, hembesök och 

gruppaktiviteter ca.460 tim/år. Frivilligledarna har därutöver genomfört 

två utbildningsdagar i frivilligt socialt arbete för nya besökare, samt två 

fortbildningsdagar för besökare med information, erfarenhetsutbyte och 

social samvaro. Informerat om Besöksverksamheten vid träff med 

kommunens politiska ledningsgrupp, samt medverkat vid Svenska 

http://www.sprfavd20.se/
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kyrkans lunchträff i församlingsgården och vid SPFs. medlemsmöte. 

Röda Korset Luleå har varit på studiebesök och fått en halv dags 

information.                                                                                                

Besöksverksamhetens ledningsgrupp har haft två sammanträden under 

året.    

Siv Nilsson 

                  

Resor: Vi har haft en omfattande reseverksamhet under året. Året inleddes med 

resa till Bjurå och Kottarnas revy samt besök på Jokkmokks marknad. 

Under försommaren åkte vi till det historiskt intressanta Gallejaur känt 

för bl. a TV-filmen ”Systrarna i Gallejaur”. Dessutom har vi genomfört 2 

resor till Haparanda/Torneå för besök på IKEA och Rajala. I augusti åkte 

vi till Piteå för besök på Norrlands största konsumentmarknad NOLIA. 

Vi har dessutom genomfört 2 resor med övernattning dels till Kiruna med 

besök i gruvan och ishotellet i Jukkasjärvi dels till Uleåborg.  

 Resorna har varit trevliga och uppskattade. Sammanlagt har ca.320 

personer rest med oss. 

 Eila Hämäläinen, Kerstin Björnvik 

  

 

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

månadsträffar, höstmöte, träffar med nya medlemmar och 

funktionärslunch. Dessutom har 6 matträffar genomförts allt från 

sopplunch till påskbuffé, försommar- och höstfest, surströmming 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 2016 har 205 personer (156 kvinnor och 49 män) deltagit i 40  

    studiecirklar med 1629 timmar. 

    Det har genomförts 54 kulturarrangemang. 

Eftersom vi har brist på lokaler har vi inte kunnat erbjuda studiecirklar i 

bl.a. snickeri och vävning mm. 

    Vi har inte kunnat starta upp ett antal cirklar p.g.a. brist på cirkelledare. 

    Tack till alla cirkelledare för fantastiskt arbete. 

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

boendeformer, förlängd parkeringstid från 2 till 3 timmar, 

trygghetsboenden, lokaler för slöjdverksamhet, subventionerade 

bussresor, tillgänglighet i ordinärt boende, säkerhetsfrågor samt att ett 

kommunalt verksamhetsstöd skall utgå till pensionärsföreningar i likhet 

med ungdomsföreningar. 

 Per-Ulf Sandström 
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Sveriges Pensionärers Riksförbund     Balansräkning 
Org.nr: 897001-8886 
Räkenskapsår: 2016-01-01—2016-12-31 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         Ingående balans             Utgående balans  
             2016-01-01                        2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kassa 2 948,43 3 348,43 

Kassaförskott lotteri 300,00 0,00 

Plussgiro 48 21 17-9 94 367,42 22 051,62 

Nordea korttidsplacering 9 454,99 111 778,04 

Nordea långtidsplacering                           101 600,00 0,00 

Kortfristiga fordringar 5 000,00 24 163,00 

Förutbetald fordran  3 021,00 

*Omsättningstillgångar *213 670,84 *164 362,09 

SUMMA TILLGÅNGAR 213 670,84 164 362,09 

SKULDER 

Kortfristiga skulder 

Förskott från kunder                                    12 000,00 -                                         0,00           

Övriga kortfristiga skulder 2 229,00 750,00            

*Kortfristiga skulder       *9 771,00-                     *750,00  

Eget kapital 

Eget kapital 204 070,55 203 899,84 

Årets resultat -170,71 40 287,75 

*Eget kapital *203 899,84 *163 612,09 

SUMMA SKULDER OCH 213 670,84 164 362,09 

EGET KAPITAL 
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Sveriges Pensionärers Riksförbund               Resultaträkning 

Org.nr: 897001-8886 
Räkenskapsår: 2016-01-01—2016-12-31          

                                                        Jan 2016-dec 2016 %-del 

Rörelseintäkter 

Lotterier   14 853,00 3,62 

Livsmedel  139 435,00 34,00 

Resor  160 315,50 39,09 

Medlemsavgifter  5 075,00 1,24 

Hobbymaterial  200,00  

Hyresbidrag  22 000,00 5,36 

Aktivitetsbidrag mm  68 203,00 16,69 

*Rörelseintäkter                                       *410 081,50 

SUMMA FÖRSÄLJNING  410 081,50 

Löne- och personalkostnader 

Kostnadsersättning  45 725,00 11,15 

Bilersättning  9 504 2,32 

Utbildning  2 000,00 0,49 

*Löne- och personalkostnader  *57 229,00 *13,96 

Lokalkostnader 

Lokalhyra  42 891,00 10,46 

*Lokalkostnad  *42 891,00 *10,46 

Förbrukningsmaterial 

Förbrukningsinventarier  7 549,09 1,84 

Dataprogram  1 437,50 0,35  

Förbrukningsmaterial  12 616,00 3,08 

*Förbrukningsmaterial  *21 602,59 *5,27 
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Sveriges Pensionärers Riksförbund               Resultaträkning 

Org.nr: 897001-8886 
Räkenskapsår: 2016-01-01—2016-12-31          

                                                        Jan 2016-dec 2016 %-del 

Kontorsmaterial mm 

Kontorsmaterial  2 870,00 0,70 

*Kontorsmaterial och trycksaker    *2 870,00  *0,70  

  

Främmande tjänster 

Närradion  1 785,00 0,44 

Guidade turer  23 145,50 5,64 

Övriga externa tjänster  888,00 0,22 

*Främmande tjänster  *25 818,50 *6,30 

Telefon och post 

Telefon, internet  7 441,50 1,81 

Porto  12 756,00 3,12 

*Telefon och post  *20 197,50 *4,93 

Transport och resor   

Biljettkostnader  13 532,63 3,30 

Kost och logi  45 872,75 11,18 

Resor buss mm  64 857,00 15,82 

*Transport och resor                                *124 262,38 *30,30 

Reklam och försäljning 

Annonser  23 274,00 5,68 

Trycksaker  20 501,00 4,99 

*Reklam och försäljning  *43 775,00 *10,67 
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Sveriges Pensionärers Riksförbund               Resultaträkning 

Org.nr: 897001-8886 
Räkenskapsår: 2016-01-01—2016-12-31              

 Jan 2016-dec 2016 %-del 

Övriga kostnader 

Lotterier  7 492,00 1,83 

Medlemsavgifter  3 522,00 0,86 

Livsmedel  72 401,33 17,66 

Hedersmedlemmar  420,00 0,10 

Uppvaktningar och gåvor  1 500,00 0,36 

Musik, underhållning  20 800,00 5,07 

Hobbymaterial  1 311,00 0,32 

*Övriga kostnader *107 446,33 *26,20 

                       
 

 

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA  -41 010,80  

 INTÄKTER 

 

Finansiella intäkter 

Ränteintäkter  723,05  

*Finansiella intäkter  *723,05  

 

REDOVISAT RESULTAT     -40 287,75            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Slutord: Vi kan lägga ännu ett bra år bakom oss även om 2016 har varit ett både 

historiskt och omvälvande år. SPRF Sveriges äldsta riksorganisation för 

pensionärer upplöstes efter 79 år som eget förbund och gick samman med 

SKPF Pensionärerna. Anledningen till detta känner vi väl till. Även om 

vår avdelning i Boden har haft och har en positiv medlemsutveckling 

minskade vi i riket i en oroväckande snabb takt och möjligheterna att på 

sikt vara kvar som eget förbund saknades. I Boden beslöt vi att behålla 

vår avdelning intakt även om vi numera tillhör riksorganisationen SKPF 

Pensionärerna. 

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 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.     

Tillgänglig forskning visar att ett aktivt leverne och kontakt med andra 

främjar hälsa och välbefinnande. Under året har genom våra olika 

aktiviteter genomförts ca 40 000 aktivitetstimmar. Vi har härigenom 

skapat mötesplatser för ett stort antal pensionärer för studier, resor, 

kulturupplevelser mm. Vår verksamhet skall ses som en stor 

friskvårdsinsats för våra medlemsgrupper. Det är mot den bakgrunden 

man skall se vårt krav om ett kommunalt aktivitetsstöd som tyvärr ännu 

inte fått gehör hos våra politiker. 

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   Mats Hillergren    Carin Johnsson 

Ordförande     V. ordförande     Kassör 

 

 

 

Lisa Forslund    Ulla Röding    Mona Ahlström  

Sekreterare     Vice kassör     Rekryteringsansvarig 

 

 

 

Ragne Holmström   Eila Hämäläinen            Lennart Larsson 

Studieorganisatör    Reseansvarig            Ersättare 

 

 

Bo Engström 

Ersättare 


