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Äldrenämnden 

Bidrag till föreningar 2018 - Vänsam 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att bevilja Vänsam 16 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Föreningen Vänsam har ansökt 
om totalt 27 000 kr i bidrag för år 2018. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Vänsam bidrag 
om 16 000 kr för kulturverksamhet, däremot inte för övriga aktiviteter i ansökan. 

Ärendet 
Föreningen Vänsam är en sammanslutning av föreningar och kyrkor som verkar bland äldre 
och funktionshindrade inom Gamla-Uppsala/Nybyområdet i Uppsala. Föreningen bedriver 
bl.a. biblioteksarbete, infonnation, utbildning och kulturverksamhet på Nyby 
Trygghetsboende. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Några föreningar har även ansökt 
om bidrag för verksamhetsåren 2019 och 2020. 

Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Verksamhetens planerade omfattning 
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden. 
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och 

annan ideell verksamhet 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar 

Postadress: Uppsala kommun äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan 
kommunen och föreningslivet 

• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens 
verksamhetsplan 

• Bidrag ges inte till professionell verksamhet 

Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja Vänsam bidrag för 
kulturverksamhet, däremot inte för övriga aktiviteter i ansökan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget ryms inom budgeten för föreningsbidrag. Budgeten för föreningsbidrag (exklusive 
bidrag till pensionärsföreningar samt bidrag/stöd inom ramen för IOP) föreslås omfatta 
2 644 000 kr 2018 jämfört med 3 259 000 kr 2017. Minskningen förklaras av en omfördelning 
av medel på 615 000 kr från budgeten för föreningsbidrag till budget för idamret offentligt 
partnerskap (I0P). 

Könskonsekvensbeskrivning 
Ca 65 procent av de äldre i verksamheten är kvinnor, vilket är något högre än andelen kvinnor 
i befolkningen 65 år och äldre. Förslaget till beslut i form av beviljat bidrag förväntas således 
i något högre grad nå kvinnor än män, relativt könsfördelningen i befolkningen i nämndens 
målgrupp 65 år och äldre. 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Förslaget till beslut bedöms inte innebära några konsekvenser för tillgängligheten. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Hermy Dahl 
Förvaltningsdirektör 
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Aktbil 

kr 1 år kr Ar 2 kr Ar 3 3 år Ar 1 

Bankgiro/plusgirokonto 
9023.10.291.03 

Föreningen ansöker om totalt 

kr 

Ansökan bidrag 

Ansökan avser 

Kontaktperson 
Kontaktperson 
Leif Johansson 

Telefon dagtid 
070-6952105 

E-postadress 
leifjohansson@telia.com  

E-postadress Revisor 
Evert Sandin 

Telefon 
018-3223414 

varav män 
5 

varav kvinnor 
7 

Totalt 
12 

Ordförande 
Gun Mases 

Telefon 
070-2234441 

E-postadress 
g.hemringe@trlis.com  

Telefon 
018-355065 

Sekreterare 
Birgitta Eklund 

E-postadress 
birgittae@eklund@hotmail.com  

Telefon 
070-6952105 

Kassör 
Leif Johansson 

E-postadress 
leifjohansson@telia.com  

Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 

g dkr a L- -  k 

Uppsala ., 
ÄLDRENÄMNDEN 

Ansökan om äldrenämndens bidrag till föreningar 201 

ökande förenincilorqanisation ... ... 
Föreningens/organisationens namn 
Vänsam 

Organisationsnummer 
817603-1907 

Besöksadress 
Leopoldsgatan 5 
Eventuell do adress 

Postadress (om annan än besöksadress) 
Leopoldsgata 5 

Postnummer och ort 
75441 Uppsala 

E-postadress till föreningen Telefon 

Webbadress 

Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt varav kvinnor varav män 

Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 
Totalt varav kvinnor varav män 

Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 
Totalt varav kvinnor varav män 

45 30 15 

Styrelsen och revisor 

Rev. 2017-03-17 



Andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal nämnd, 
projektbidrag etc.) för verksamhet som vänder sig till personer över 65 år  

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd 

0 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

0 
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Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part 

0 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

0 

  

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd 

0 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

0 

  

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part 

0 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

0 
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Beskrivning och redogörelse av vad ansökta medel ska användas till. 
Ange särskilt vilken målgrupp verksamheten vänder sig till. 

Volontärverksamhet såsom ledsagarservice/värd/värdinnetjänst vid Nyby-trygghetsboende. 

Arbete i biblioteket. Skötsel av bokinnehavet, in-utlåning av böcker och tidskrifter. 

Utbildning, inspiration och information till volontärer och samarbetsföreningarna. 

Kulturprogram vid minst 3-4 tillfällen per år. 

Bjuda in kommunens politiker till kommande val att redovisa sina partiers ståndpunkter. 

Komplettering av punkten volontärverksamhet: 
Denna består i bemanning i biblioteket måndagar, tisdagar och torsdagar mellan 12.30 - 15.00. 
Bemanning av Vänsams expedition måndag - fredag mellan kl 09.00 - 11.00. 
Ledsagarservice i Restaurang Leopold för de personer som inte själva klarar av att hämta sin mat vid 
serveringsdisken. Plocka bort matbrickan och ställa disken på plats vid diskinlämningen. 
Blanketten där vi ska redovisa 2016 års förbrukning är skrivslcyddad och kan inte fyllas i. Här kommer en 
redovisning av verksamheten: 
Består i att en volontär varje dag under året hjälper de som själva inte klarar av att hämta sin mat och bära 
disken vid besök i Restaurang Leopopold. 
Volontärerna ofta två sköter biblioteket som är öppet måndag, tisdag och torsdag Id 12.30-15.00. 
Januari-Juni. Under juli öppet torsdagar. Augusti-december samma öppethållande som under jan-juni. 
Kulturprogrammen har genomförts vid 7 tillfällen. Med mellan 28 och 90 åhörare. 
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Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon-
abonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 

Typ av kostnad Budgeterad kostnad Varav sökta 
bidrag från 
äldrenämnden 

Varav eventuell 
finansiering från 
annan 

Volontärverksamhet 6.000:- 

Kulturprogram 16.000:- 

Utbildning seminarier och information 5.000:- 

Summa: 
27.000:- 
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Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 
• Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 
• Verksamhetsberättelse (från föregående år) 
• Ekonomisk redovisning (från föregående år) 
• Revisionsberättelse (från föregående år) 
• Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader 
• Ifylld redovisningsblankett av verksamheten 2016 (endast om föreningen beviljats bidrag av nämnden för detta 

år) 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag 

Datum Underskpft Ordförande ,nr? Namnförtydligande 

2017-05- / 9 r7z / A  ' 71/ afd1-1/3  . 7 ,-/ Gun Mases 



Planerade kostnader och volymer för de aktiviteter ansökan avser 
Utgå från de aktiviteter er förening söker bidrag för och ange beräknade kostnader för aktiviteten, beräknat antal deltagare samt beräkn 
erbjudas. Summan av kostnaderna av aktiviteterna på denna sida ska motsvara summan av sökta bidrag för verksamheten på sidan 3 i 
Aktivitet kan både vara avgränsad aktivitet vid ett visst antal tillfällen såsom medlemsmöten, föreläsningar och kurser eller kontinuerligt 
av träffpunkt eller joursamtal via telefon. 

Kopia av denna sida sparas av föreningen som fyller i redovisning av sökta aktiviteter och lämnar in till nämnden senast den 31 maj åre 
Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 

Ansökan 2018 Redovisning 2018 (Jämn 
Planerad aktivitet Beräknat 

antal 
deltagare 
per tillfälle 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Beräknat antal 
tillfällen aktiviteten 
erbjuds samt period 
för aktivitet 

Beräknade 
totala 
kostnader 
för aktivitet 

Aktivitet r  
utförd 
Ja/Nej 

Antal deltagare 
per tillfälle 

Volontärverksaamhet 50 35 15 1 vår - 1 höst 6.000:- 

Kulturverksamhet 30-75 65% 35% 3-4 vår-höst 16,000:- 

Utbildning, sem. o information 10-20 50% 50% Höst-vår 5,000:- 

a i 



Planerade kostnader och volymer för de aktiviteter ansökan avser 
Utgå från de aktiviteter er förening söker bidrag för och ange beräknade kostnader för aktiviteten, beräknat antal deltagare samt beräkn. 
erbjudas. Summan av kostnaderna av aktiviteterna på denna sida ska motsvara summan av sökta bidrag för verksamheten på sidan 3 i 
Aktivitet kan både vara avgränsad aktivitet vid ett visst antal tillfällen såsom medlemsmöten, föreläsningar och kurser eller kontinuerligt 
av träffpunkt eller joursamtal via telefon. 

Kopia av denna sida sparas av föreningen som fyller i redovisning av sökta aktiviteter och lämnar in till nämnden senast den 31 maj åre 
Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 

Ansökan 2016 Redovisning 2016 (lämna! 
Planerad aktivitet Beräknat 

antal 
deltagare 
per tillfälle 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Beräknat antal 
tillfällen aktiviteten 
erbjuds samt period 
för aktivitet 

Beräknade 
totala 
kostnader 
för aktivitet 

Aktivitet 
utförd 
Ja/Nej 

Antal deltagare 1  
per tillfälle I 

Volontärverksamhet 50 35 15 1 vår-1 höst 8000 -4 j., 4.7Ck- 3 
Vaccinering 85 45 40 höst 1000  

Kulturprogram 50-100 63% 37% 2-3 vår-höst 16000 SQ- g'ick, 3 
Utbildning 10 6 4 1 vår - 1 höst 5000 Kb/i 

Seminarier och information 10-20 50% 50% 1 vår - 1 hösr 6000 jei 



Samverkansföreningen Vänsam 1 (2) 
Verksamhetsplan för 2017 

Utdrag ur Vänsams stadgar, § 1. 

Föreningen Vänsam är en sammanslutning av föreningar och kyrkor som verkar bland äldre öch 
funktionshindrade inom Gamla Uppsala-Nyby området i Uppsala. 

Föreningens syfte är samverkansinsatser, biblioteksarbete, information, utbildning och inspiration 
som tar sig uttryck i gemensamma resursplaneringar och programutbud. (I alla övriga 
angelägenheter är varje organisation självständig och beslutar om sitt eget arbete.) 

Intern information 
Intern information syftar till att vi får en hög "Vi" känsla för Vänsam. Genom aktiva styrelsemöten 
där alla valda ledamöter, ordinarie som suppleanter gör sina organisationer hörda och där 
ledamöterna även i sina "hemorganisationer" diskuterar Vänsams arbete kan vi få ett levande arbete 
där varje ledamot känner att det har varit ett givande styrelsemöte och större gemenskap 
organisationerna emellan. 

Extern information 
Vänsams arbete är vida känt i kommun och bland boende och besökare vid Nyby Trygghetsboende 
- men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Det innebär att vii alla sammanhang där vi finns 
med berättar om Vänsam och Vänsams arbete. Vid arrangemang bör vi alltid berätta om Vänsam 
och dess syfte för alltid är det någon besökare som möter oss för första gången. Vi har sett över vårt 
informationsmaterial under åren 2015 - 2016 men det behöver ständigt vara föremål för våra 
blickar, motsvarar det dagens krav på information, hur ser det ut på våra anslagstavlor och lockar 
det till engagemang. En kommitté kan bildas för ändamålet. 

Underlätta engagemang 
Vänsam har en fantastisk och engagerad väntjänstkår men det är alltid trevligt om vi blir flera. För 
att få fler personer till våra olika uppgifter bör vi göra oss mer tillgängliga, både i styrelsen och i 
Vänsams olika kommitteer, (väntjänst-, kultur-, och serveringskommitté). Varje kommitté har en 
person från styrelsen som fungerar som en länk mellan kommittén och styrelsen. För att styrelsen 
ska känna till de olika arbetsuppgifterna ska även dessa kommitteer upp på dagordningen och 
avrapporteras. Med hjälp av stöd och utbildning ska vi bli ännu bättre på att "se" Vänsams vän-
tjänstkår som förhoppningsvis tycker det är ännu roligare, ännu mer utvecklande och trivsamt i 
Vänsams olika uppgifter. 

Biblioteket är öppet vid 3 tillfällen under veckan, måndag, onsdag och torsdag mellan klockan 
12.30 — 15.00 och årligen besöker cirka 1 599 personer biblioteket med ungefär 1 424 boklån. 
En av dessa tillfällen har färre besökare vilket medförde att under 2016 provade bibliotekets 
personal med öppet även en fredag i månaden för att se om fredagen var en lämpligare dag att 
besöka biblioteket på, personalen har dock noterat att så inte var fallet därför har biblioteket återgått 
till de ordinarie dagarna. 
Biblioteket fortsätter med högläsningsgrupper då de lockar besökare både i biblioteket och vid Nora 
växelboende 
Biblioteket beslutade vid ett internt möte den 14 januari att upphöra med bokvagn till Nora 
växelboende. 
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Samarbete sker med BibliotekUppsala och den 16 februari hade gruppen en träff med 
kontaktpersonen från BibliotekUppsala som då lovade att Nora kommer att få bokpaket direkt från 
BibliotekUppsala. 
Sammanlagt 14 personer är schemalagda för verksamheten. Det är vida känt att böcker och läsning 
gör oss friskare och gladare. 

Väntjänsten består av: 
Samtal och Ledsagarservice. 
Värd/värdinnetjänst veckans alla vardagar i restaurangen samt de flesta veckoslut. 7 personer + 2 
reserver. 
Bemanning vid Vänsams expedition, två timmar alla vardagar. Alla medlemsorganisationerna. 
Serveringskommitté, saknas för närvarande men hoppet finns att några damer/herrar tar på sig det 
viktiga uppdraget. 
Finns det andra uppgifter som Vänsam kan bidra med? 
Vänsams önskemål är att fler väntjänstgivare anmäler sig till samtals- och ledsagarservicen, 
värd/värdinnetjänsten i restaurangen samt till biblioteket. 

Vaccinering mot säsongsinfluensa lockade cirka 85 deltagare vilket innebär att Vänsam även i 
fortsättningen kommer att erbjuda denna vaccinering. 

Vänsams kulturprogram är uppskattade inslag i vardagen, även medlemsorganisationerna 
erbjuder kulturprogram, dock sker allt under veckans vardagar. Därför bör Vänsam sträva efter att 
om möjligt lägga sina kulturprogram vid veckoslut eller storhelger så att programutbudet fördelas 
bättre under veckan och året, det stämmer även bättre med stadgarna som ger uttryck för 
gemensamma resursplaneringar. Resursplaneringar är något för styrelsen att arbeta med under året. 

Kommunala bidrag söks före den 31 maj för kommande år, alla medel fördelas då ansökningarna 
inkommit för att sedan utbetalas i januari året därpå. 

Den valda styrelsen bör i stort planera kommande års verksamhet vid sitt första sammanträde efter 
årsmötet så att alla synpunkter kan beaktas i den bidragsansökan Vänsam sänder till Uppsala 
kommun före den 31 maj. 

De anslutna organisationerna utför en betydande och omtyckt verksamhet såsom, andakter, bingo, 
boule, grillarrangemang, hantverk, julfest, konserter, kulturträffar, promenader, resor, 
studieprogram, sångstunder mm. 

Vänsam samarbetar även med Uppsala kommuns Träffpunkt Nyby, värdinnan vid trygghetsboendet 
och övrig personal vid Nyby Trygghetsboende. 

Vänsams ideologi och ledstjärnor har alltid varit: 
att njuta av livet — att styra sitt eget liv — 

att fördjupa och utveckla sina relationer — att vara hjälp och stöd för andra och varandra. 

Verksamhetsplanen beslutad vid årsmötet 2017-02-22 
Samverkansföreningen Vänsam 
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Verksamhetsberättelse 
för samverkansföreningen 

VÄNSAM 
2016 

Medlemmar: 
Klubb Nyby, RPG i Gamla Uppsala, PRO Svartbäcken, SPF Idun, (tidigare SPF Odin), Svenska 
kyrkan Gamla Uppsala församling samt Österledskyrkan. 

Årsmötet: 
Årsmötet genomfördes den 30 mars vid Nyby Trygghetsboende. Årsmötet inleddes med 
kulturprogrammet "Med många kulörta lyktor" Nils Ferlin i ord och ton". Operasångare och 
folkbildaren Anders Andersson samlade ca 100 person av vilka sedan ett ca 60 personer även deltog 
i årsmötet. 
Verksamhetsberättelsen samt kassaredogörelsen godkändes. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Styrelse har bestått av: 
Ordinarie: Ordförande, Gun Mases, Svenska kyrkan Gamla Uppsala församling, 
sekreterare, Birgitta Eklund, Klubb Nyby, kassör, Leif Johansson, SPF Idun, vice ordförande, 
Rolf Wallin, PRO Svartbäcken, Hans Bergström, RPG i Gamla Uppsala, Mats Larsson, 
Österledskyrkan, Maud Lundström, SPF Idun. 
Suppleanter: Vice sekreterare, Elaine Pettersson, Klubb Nyby, Margareta Eklund, RPG i Gamla 
Uppsala, Vakant, PRO Svartbäcken, Hans Lönn, Svenska kyrkan Gamla Uppsala församling, 
Siri Johansson, Österledskyrkan, 
Adjungerade: Omed Tawfik, Träffpunkten och Maria Mattsson, värdinna vid Nyby 
Trygghetsboende t.o.m. 28 oktober, därefter Maria Berg, fr.o.m. 1 november. 

Under 2016 har Vänsam genomfört 4 protokollförda sammanträden utöver årsmötet. Dessutom har 
arbetsutskottet bestående av ordförande, sekreterare och kassör haft fortlöpande kontakter mellan 
sammanträdena både via mail och möten på expeditionen. 

Förtroenderådet: 
I Förtroenderådet ingår boende vid Nyby Trygghetsboende samt representanter från Vänsams olika 
samverkansföreningar. Uppgiften att redovisa innehållet i Förtroenderådets sammanträden till 
Vänsams styrelse har Birgitta Eklund, Klubb Nyby innahaft. 

Revisorer: 
Ordinarie: Evert Sanden, PRO Svartbäcken samt Lars Roos, RPG i Gamla Uppsala. 
Suppleant: Hans-Erik Öberg. 

Väntjänstkonunitt6 
Sammankallande Elaine Pettersson, Ulla Jansson samt Omed Tawfik. 

Serveringskommitté: Karin Holm, Evy Strand och Malin Hedlund valdes vid årsmötet men 
av olika anledningar har serveringskommittén Upphört under våren och styrelse och kulturkommitté 
har själva utfört arbetet med inköp och servering vid kulturprogram och styrelsemöten. Önskemålet 
är att vid kömmande årsmöte utse nya medlemmar i serveringskommittén. 
Arbetet har varit både positivt och negativt, positivt då vii styrelsen lärt känna varandra bättre och 
fått en bra sammanhållning men också negativt då det blir många timmar av planering utöver 
styrelsemöten, kommitteer osv. 
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Ku1turkommitt6 
Sammankallande Gun Mases, Svenska kyrkan, Gamla Uppsala församling, Gunilla Myhre, 
Klubb Nyby, Hans Bergström, RPG i Gamla Uppsala, Inger Grandell, PRO Svartbäcken, 
Maud Lundström, SPF Idun samt Siri Johansson, Österledskyrkan. 

Valberedning: 
Årsmötet hade ett önskemål om att en representant från varje medlemsorganisation skulle ingå i 
kommande valberedning och årsmötet gav styrelsen uppdraget att genomföra detta. Hans Löön, 
Svenska kyrkan Gamla Uppsala församling, Mats Larsson, Österledskyrkan, Rolf Wallin, PRO 
Svartbäcken samt Birgit Lithammer, RPG i Gamla Uppsala har invalts. Klubb Nyby och SPF Idun 
saknar utsedda representanter vilket innebär att tidigare utsedda representanter i styrelsen går in 
som medlemmar i valberedningen. 

Verksamhet: 
De anslutna organisationerna utför en betydande och omtyckt verksamhet såsom andakter, bingo, 
boule, grillarrangemang, hantverk, konserter, kulturträffar, resor, promenader, studieprogram, 
sångstunder, ljuständning vid allhelgonahelgen, visningar av kläder m.m. 

, Vänsams expedition är bemannad varje vardag mellan kl. 9.00 — 11.00. Medlemsorganisationerna 
bemannar 1 dag var. 
Bemanning och de fördelar som finns för Vänsam att vara tillgängliga för besökare och boende vid 
Nyby `kygghetsboendet är övervägande positivt. Medlemsorganisationerna finns där för samtal, 
information, hänvisning samt "fånga upp" önskemål på arbetsuppgifter som boende/besökare ser 
att nu saknas. 

Värd/värdinnetjänster i restaurangen utförs varje dag och är mycket uppskattade av både 
mottagare, restaurangen och Hemvården. Det är 7 personer samt 2 reserver som bemannar denna 
tjänst. Mats Larsson är kontaktperson för gruppen. 

Vaccinering mot säsongsinfluensa anordnades den 30 november i samarbete med Aros 
läkarmottagning, 84 personer blev vaccinerade under drygt 1,5 timme. 

Akvariet ingår i Vänsams åtagande rent ekonomiskt men det är medarbetarna i "Företagsplatser 
och Medias D-verksamhet" (tidigare Freja) som utför arbetet när det gäller mat och rengöring. 
Beslut är tagits under året för inköp av ny pump till akvariet. 
Vänsam tackar för det fina arbete gruppen utfört. 

Vid sammanslagningen den 1 maj av SPF Odin och SPF Svartbäcken till SPF Idun informerade 
SPF Odin att det fanns ett medlemskap i Samverkansföreningen Vänsam vilket resulterade i att man 
önskade att Vänsams ordförande Gun Mases vid styrelsemötet den 10 maj skulle komma och 
informera om Vänsam och Vänsams arbete. 

Under en stor del av året har Vänsam på olika sätt framfört synpunkter på det nuvarande. - 
parkeringsbeståndet kring Nyby Trygghetsboende. Problemet uppkom sedan Uppsala kommun 
sålt mark till Bd Magnolia som kommer att bygga ett stort antal lägenheter mot Gamla 
Uppsalagatan samt mot Österleden, därmed försvann ett stort antal parkeringsplatser som tidigare 
bl.a. använts av besökare till de olika programmen som medlemsorganisationerna erbjuder boende 
och besökare. Det har tillkommit några nya ersättningsplatser men under verksamhetsterminema är 
det otillräckligt. Frågan är ständigt aktuell. . 

Vänsams styrelse har beslutat att stötta Förtroenderådet i en skrivelse till Uppsala kommun 
angående en upprustning av aulan. Aulan används i stort sett hela veckan och slits hårt samt ljud 
och ljus är inte det bästa för åhörarna. 
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Även under sommaren 2016 var Vänsams medlemsorganisationer ansvariga för den populära 
korvgrillningen på söndagseftermiddagar, mellan den 26 juni och fram t.o.m. 28 augusti, 
sammanlagt 10 tillfällen. Klubb Nyby hade huvudansvaret med inköp och schemaläggning. 
Vi andra tackar för det arbetet. 

Väntjänst: 
Medarbetarna i Vänsam, de så kallade "Väntjänstgivama" utför ett fantastiskt arbete för sina 
medmänniskor, oavsett om det rör sig om en eller ett par timmar i veckan så är uppskattningen från 
mottagarna stort och arbetet möts med stor tacksamhet. 

En uppskattning från Vänsam för uppgiften är den "Väntjänstträff" som vi inbjuder till en gång om 
året. Den 11 maj inbjöd Vänsam till en uppskattad lunch i aulan, 26 "Väntjänstgivare" av 52 
inbjudna deltog. Därefter bjöds det på kulturprogram som var öppet för alla intresserade och det var 
78 personer som hörsammat inbjudan. Kulturprogrammet hette "Det som ger hoppet liv" med Lars 
Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen, föreläsare, författare, tidigare sjukhuspräst. Lars utgick från 
sin nyutgivna bok med samma namn, boken om hur hopp kan födas på nytt efter att ha förlorats."Så 
länge det finns liv finns det hopp" är ett vanligt talesätt. Men Lars har sett människor leva i många 
år utan hopp. Det är smärtsamt, men det går. Lars vände på begreppet och talade om vad som 
behövs för att hoppet ska få liv. Sorg är en del av livet, men det är skillnad på att vara sörjande och 
bära på sorg. Lars ord gav oss alla tankar och styrka som vi alla kan använda på olika sätt i vår 
vardag. 

Vi önskar att medel finns att utöka detta "tack" till medarbetarna i'Vänsam. 

Bibliotek: 
Biblioteket som har ett innehåll som tilltalar de flesta av oss har ett stort besöksantal och är något av 
en samlingspunkt vid Trygghetsboendet. 14 damer har i schemdupprätthållit öppettiderna som är 
mellan 12.30 — 15.00 på måndagar, onsdagar och torsdagar. Under året har 1 424 böcker utlånats 
och besöksantalet har varit cirka 1 599 personer. Högläsning har skett vid 2 platser i 
Trygghetsboendet, dels i biblioteket på torsdagar med 6 deltagare vid 39 tillfällen samt vid Nora 
växelboende där högläsning skett 20 gånger. Deltagarantalet har varierat mellan 5 till 10 personer. 
Biblioteket beslutade vid ett internt möte den 14 januari att upphöra med bokvagn till Nora 
växelboende. Den 16 februari hade gruppen en träff med kontaktpersonen från BibliotekUppsala 
som då lovade att Nora kommer att få bokpaket direkt från BibliotekUppsala. 

Kulturprogram: 
7 februari, Tensta Spelmanslag. Ca 85 besökare. 
30 mars, "Med många kulörta lyktor" Nils Ferlin i ord och ton. Anders Andersson, operasångare, • 
sångpedagog och folkbildare. Ca 100 personer besökare. Därefter årsmöte. 
11 maj, Det som ger hoppets liv", Lars Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen, föreläsare, 
författare, tidigare sjukhuspräst. Ca 78 besökare. 
5 oktober, "Lite polskor och annat" med Spelstugan, ledare Margareta Ljungdahl. Ca 54 besökare. 
2 november, "Melodikrysset", Trio X. Ca 49 besökare. 
11 november, "En stund med Cornelis" Solveig och Bertil Teodorsson samt Kerstin och Kees 
Geurtsen. Ca 79 besökare. 
10 december, Musik och Poesi i Vintertid, Lena Köster och Erik Hellerstedt. Ett nyinsatt program 
som samlade ca 28 besökare. 

Vid varje kulturprogram är det kaffeservering vilket utökar gemenskapen besökare emellan och 
dessutom ger tid för samtal och reflektion om det kulturprogram som man fått lyssna till. 
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Informationsarbete 
Vänsams informationsmaterial. 
Informationen om Vänsams verksamhet sker dels genom alla aktiviteter som sker under året samt 
genom vårt expeditionsarbete och våra informationsblad. Vänsams tidigare reviderade 
informationsblad, "Bladet med information till boende i Nyby Trygghetsboende" delas ut av 
värdinnan till nyinflyttade samt "Välkommen i VÄNSAMS medarbetarlag" finns på anslagstavlor 
och på expeditionen för utdelning med hopp om att nya medarbetare anmäler sig till "Väntjänsten". 

Blanketten "Överenskommelse mellan Dig som ideell Väntjänstmedarbetare och Vänsam" har 
reviderats samt delats ut till medarbetare för underskrift, denna blankett gör det tydligt vad som 
avses med frivilligarbete i Vänsams regi, tydlighet undanröjer eventuella uppkomna situationer till 
gagn för båda parter. 

TACK 
Till Uppsala kommun, ledning och personal vid Nyby Trygghetsboende, alla medarbetare inom 
VÄNSAM samt.de  föreningar som engagerat deltagit i vårt gemensamma arbete. 

Styrelsen för samverkansföreningen VÄNSAM 

/tel 61 0/)-eo 
Gun Mases 

.7->" 

,,,,/>/ Mat afsson 



Leif Jo 
Kassör 

Uppsala den 18 januari 2017 

nsson 
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Lars Roos 
Revisor 

VÄNSAM 

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2016.01.01 - 2016.12.31 

INKOMSTER 
Medlemsavgifter 3 000,00 
Kopior 0,00 
Servering 6 000,00 
Biblioteket 0,00 
Kommunalt bidrag 16 000,00 
Övriga bidrag 500,00 
Gåvor 0,00 
Ränta 0,00 
SUMMA INKOMSTER 25 500,00 

UTGIFTER 
Administration 725,00 
Servering 2 222,00 
Kultursamling 16 000,00 
Medlemsavgifter 300,00 
Styrelse 120,00 
Resor 76,00 
Kopiering 769,00 
Kurser 200,00 
Väntjänsten 1 568,00 
Årsmötet 532,00 
Akvariet 577,00 
Diverse 300,00 
SUMMA UTGIFTER 23 389,00 
Årets överskott 2 111,00 

BALANSRÄKNING 
Kontantkassa 1 662,00 
Bankmedel 30 048,13 

31 710,13 
SKULDER OCH EGET KAPITAL 
Behållning från 2015 25 789,13 
Leverantörsskuld 3 810,00 
Årets överskott 2 111,00 

31 710,13 

oj g b64207-1,-, 441):4- , 
Evert Sanden 
Revisor 



VÄNSAM 

REVISIONSBERÄTTELSE 

UNDERTECKNADE HAR DENNA DAG GRANSKAT VÄNSAMS RÄKENSKAPER 

FÖR TIDEN 1/1 TILL DEN 31/122016 

VI HAR FUNNIT ATT RÄKENSKAPERNA ÄRO VÄL FÖRDA. SAMT BOKFÖRINGEN 

JÄMTE ÖVRIGA HANDLINGARNA VARIT TILL STÖD FÖR VÅR GRANSKNING 

HAR KONTROLERATS OCH FUNNIT ATT REDOVISNINGEN ÖVERENSSTÄMMER 

MED VERIFIKATIONERNA, 

DÄRFÖR FÖRESLÅR VI MED FULL TACKSAM ANSVARSFRIHET TILLKÄNNES 

STYRELSEN FÖR DEN TID REVISIONEN OMFATTAR 

EVERT SANDEN LARS ROOS 

UPPSALA DEN 2017 - 01-18 





UPPSALA KOMMUN 
ÄLDRENÄMNDEN 

Ink. 2017 -07- 18 

Protokoll fört vid Vänsams styrelses konstituerande sammanträde efte 
den 22 februari 2017. 
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Aktbil • 

Närvarande: Gun Mases Svenska kyrkan i Gamla Uppsala församling, Elaine Pettersson 
Klubb Nyby, Inger Grandell PRO Svartbäcken, Leif Johansson SPF Idun samt Maud 
Lundström SPF Idun. 

Ej närvarande: Birgitta Eklund Klubb Nyby, Hans Bergström RPG Gamla Uppsala, 
Margareta Eklund RPG Gamla Uppsala,-Rolf Wallin PRO Svartbäcken, Siri Johansson 
Österledskyrkan samt Mats Larsson Österledskyrkan. 

§ 1 Mötets öppnande: Mötet öppnades av ordf Gun Mases som hälsade 
välkommen. 

§ 2 Styrelsens sammansättning: Förteckning görs med namn 
organisationstillhörighet, adress, telefonnummer samt mail adress. 

§3 Val av vice ordförande: Till vice ordförande omvaldes Rolf Wallin. 

§ 4 Val av vice sekreterare: Till vice sekreterare omvaldes Blaine Pettersson. 

§ 5 Firmatecknare: Då inget nytt val skedde av ordförande och kassör 
kvarstår tidigare valda firmatecknare ordförande Gun Mases med person 
nummer 470127-1423 och kassör Leif Johansson med person nummer 
441112-1439 var för sig. 
Paragrafen omedelbart justerad. 

6 Förtroenderådet: Till förtroenderådet som representant för Vänsam valdes Gun 
Mases. 

Kommande sammanträden: Nästa sammanträde är torsdagen den 9 mars, 
kl. 10.00, kaffe serveras mellan kl. 9.30- 10.00 av SPF Idun. 
Även torsdagen den 4 maj, kl. 10.00 är ett sammanträde inbokat, kaffe serveras 
mellan kl. 9.30 — 10.00 av Klubb Nyby. 

§ 8 Vänsams stadgar: En påminnelse om att alltid ha dem i åtanke vid våra 
styrelsemöten. 

§ 9 Övriga frågor: Vår tacksamhet över att Vänsam åter igen fått en vald 
serveringskommitté till kulturprogrammen. 

§ 10 Mötets avslutande: Ordförande Gun Mases tackade och önskade ett gott 
samarbete i framtida arbete, samt avslutade mötet. 

g-2Årfri 7)7g4-) 
Gun Mases 
Ordförande och mötessekreterare 



Protokoll fört vid Vänsams styrelses konstituerande sammanträde efter årsmötet 
den 22 februari 2017. 

Närvarande: Gun Mases Svenska kyrkan i Gamla Uppsala församling, Elaine Pettersson 
Klubb Nyby, Inger Grandell PRO Svartbäcken, Leif Johansson SPF Idun samt Maud 
Lundström SPF Idun. 

Ej närvarande: Birgitta Eklund Klubb Nyby, Hans Bergström RPG Gamla Uppsala, 
Margareta Eklund RPG Gamla Uppsala,-Rolf Wallin PRO Svartbäcken, Siri Johansson 
Österledskyrkan samt Mats Larsson Österledskyrkan. 

§ 1 Mötets öppnande: Mötet öppnades av ordf Gun Mases som hälsade 
välkommen. 

§ 2 Styrelsens sammansättning: Förteckning görs med namn 
organisationstillhörighet, adress, telefonnummer samt mail adress. 

§ 3 Val av vice ordförande: Till vice ordförande omvaldes Rolf Wallin. 

§ 4 Val av vice sekreterare: Till vice sekreterare omvaldes Elaine Pettersson. 

§ 5 Firmatecknare: Då inget nytt val skedde av ordförande och kassör 
kvarstår tidigare valda firmatecknare ordförande Gun Mases med person 
nummer 470127-1423 och kassör Leif Johansson med person nummer 
441112-1439 var för sig. 
Paragrafen omedelbart justerad. 

§ 6 Förtroenderådet: Till förtroenderådet som representant för Vänsam valdes Gun 
Mases. 

§ 7 Kommande sammanträden: Nästa sammanträde är torsdagen den 9 mars, 
kl. 10.00, kaffe serveras mellan kl. 9.30- 10.00 av SPF Idun. 
Även torsdagen den 4 maj, kl. 10.00 är ett sammanträde inbokat, kaffe serveras 
mellan kl. 9.30 — 10.00 av Klubb Nyby. 

§8 Vänsams stadgar: En påminnelse om att alltid ha dem i åtanke vid våra 
styrelsemöten. 

§9 Övriga frågor: Vår tacksamhet över att Vänsam åter igen fått en vald 
serveringskommitté till kulturprogrammen. 

§ 10 Mötets avslutande: Ordförande Gun Mases tackade och önskade ett gott 
samarbete i framtida arbete, samt avslutade mötet. 
y 
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Protokoll fört vid VÄNSAM:s årsmöte på Nyby 
Trygghetsboende den 22 februari 2017. 13 

§1 Mötets öppnande: 
Vänsams ordförande Gun Mases hälsade de församlade årsmötesdeltagarna välkomna 
till dagens årsmöte. Årsmötet inleddes med ett kulturprogram "Moder Jord — för god 
att kolsyra". Musikern och föreläsaren Staffan Lindberg sjöng och berättade om klimat 
och konsumtion på ett informativt och roligt vis, det blev många glada skratt under 
programmet som hade ett allvarligt budskap. Före programmet hade ordföranden 
berättat för åhörarna att Samverkansföreningen VÄNSAM består av fyra 
pensionärsföreningar och två kyrkor nämligen Klubb Nyby, RPG i Gamla Uppsala, PRO 
Svartbäcken, SPF 'dun, Svenska kyrkan Gamla Uppsala församling och Österledskyrkan. 
Programmet och efterföljande serveringen lockade ca 50 personer. 22 personer 
stannade kvar till det efterföljande årsmötet. 

Ordförande förklarade därefter VÄNSAM:s årsmöte 2017 för öppnat. 

§ 2 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst: 
Frågan om årsmötet är behörigen utlyst besvarades med ett enhälligt Ja. 

§ 3 Fastställande av dagordning: , 
Den utdelade dagordningen förklarades för fastställd. 

§ 4 Val av presidium: 
Till presidium valdes efter förslag från valberedningen representerad av Birgit 
Lithammer till ordförande för årsmötet Bertil Jakobsson och till sekreterare Gun 
Mases. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Anders Jarl och Maud 
Lundström. Mötesordföranden Bertil Jakobsson tog nu tillfället i akt att på presidiets 
vägnar tacka för att ha fått ansvaret att leda dagens förhandlingar. 

5 Fastställande av röstlängd: 
Röstlängden fastställdes utifrån en upprättad lista med 15 namngivna ombud. 
Röstlängden godkändes av årsmötet. 

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2016 inkl. ekonomisk redovisning: 
Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs rubrik för rubrik av mötesordföranden 
som också gav styrelsen beröm för en bra verksamhet. 
Mötesordföranden gick därefter igenom den ekonomiska redovisningen och Vänsams 
ordförande kommenterade särskilt posterna för kulturprogram. Några frågor ställdes 
inte på någondera av Verksamhetsberättelse eller Ekonomisk redovisning. 

Revisionsberättelse: 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Evert Sanffil och godkändes utan 

anmärkning. 

fx. 
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Därmed kunde årsmötet fastställa resultat- och balansräkningen samt 
verksamhetsberättelsen i sin helhet varvid dessa lades till handlingarna. 

Fråga om ansvarsfrihet: 
Revisorernas förslag om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar godkändes av årsmötet. 

§9 Val av styrelse: 
I styrelsevalet omvaldes Birgitta Eklund, Klubb Nyby till sekreterare på 2 år, 2017-2018. 
Ordförande Gun Mases, Svenska kyrkan Gamla Uppsala församling samt kassör Leif 
Johansson, SPF 'dun, valda 2016-2017 kvarstår. 

§ 10 Fastställande av föreningarnas val av en (1) ordinarie ledamot samt en (1) suppleant: 
Klubb Nyby: Birgitta Eklund ordinarie och Elaine Pettersson suppleant 
RPG i Gamla U-a: Hans Bergström ordinarie och Margareta Eklund suppleant 
PRO Svartbäcken: Rolf Wallin ordinarie och Inger Grandell suppleant 
SPF ldun: Maud Lundström ordinarie och Leif Johansson suppleant 
Svenska kyrkan G:la 
U-a församling: Gun Mases ordinarie, suppleant vakant 
Österledskyrkan: Mats Larsson ordinarie och Siri Johnsson suppleant 

§ 11 Val av revisorer: 
Till ordinarie revisorer omvaldes Evert SanUn och Lars Roos och till revisorsuppleant 
omvaldes Hans-Erik Öberg. 

§ 12 Val av kommittéer: 
Väntjänstkommitt för 1 år: 

Serveringskommitté för 1 år: 

Kulturkommitté för 1 år: 

Elaine Pettersson, omval, sammankallande. 
Ulla Jansson, omval. 
Omed Tawfik, omval. 
Birgit Lithammer, nyval, sammankallande 
Lisbeth Eriksson, nyval. • 
Elisabeth Foughman, nyval. 
Calle Foughman, nyval. 
Gun Mases, omval, sammankallande. 
Hans Bergström, omval. 
Gunilla Myhre, omval. 
Maud Lundström, omval. 
Siri Johansson, omval. 
Inger Grandell, omval. 

§ 13 Val av valberedning: 
Ingen påtog sig uppdraget att ingå i en valberedning, därmed läggs uppdraget på 
styrelsen att få till en fungerande valberedning. 

7,0 
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§ 14 Årsavgift för 2018: 
Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2018 skall vara oförändrad 500:-. 

§ 15 Beslut om verksamhetsplan samt budget: 
Inför beslut om budget för verksamhetsåret 2017 gjorde först Gun Mases en kortfattad 
föredragning av den verksamhetsplan som upprättats för 2017. Vänsams önskemål är 
att fler väntjänstgivare anmäler sig till samtals- och ledsagarservicen, 
värd/värdinnetjänsten i restaurangen samt till biblioteket. Kulturprogrammen är 
variationsrika och uppskattade så även det arbetet kommer att fortsätta i samarbete 
med Äldrenämnden vid Uppsala kommun. 
Budget för 2017 balanserar och ger varken över- eller underskott och stämmer väl 
överens med verksamhetsplanen för 2017, varför de godkändes av årsmötet. 

§ 16 Till årsmötet inkomna ärenden: 
Inga ärenden har kommit in till styrelsen att ta beslut om vid årsmötet. 

§ 17 Information och övriga frågor: 
Problemet eller om vi tänker på verksamheten vid Nyby Trygghetsboende, glädjen över 
att ha en aula som nästan är överbokad, är att det ibland blir kollisioner. Datum för 
vårens kulturprogram diskuterades då en del sammanfaller med RPGs program vid 
Österledskyrkan. Problemet är att när man bokar ett önskat program och 
artisten/föredragshållaren endast kan vissa datum och att aulan då redan är bokad av 
annan förening eller av kommunens egen verksamhet så blir det ett problem som 
måste lösas på bästa möjliga vis och då har det tyvärr blivit några onsdagar som varit 
lediga och kunnat bokas då RPG haft sina samlingar i Österledskyrkan. 
Vii kulturkommittén kommer att föra upp det på dagordningen vid vårt nästa 
sammanträde, vår förhoppning är att det går att lösa till allas belåtenhet. 

§ 18 Årsmötets avslutande: 
Från mötesordföranden uttalades nu ett tack till styrelsen för ett fint utfört arbete 
under 2016. 
Ordförande Gun Mases tackade presidiet med blombuketter. Då avgående Hans Löön 
ej var närvarande så överlämnar Gun Mases buketten i hemmet. 
Därmed kunde årsmötesordföranden Bertil Jakobsson förklara årsmötet för avslutat. 

Nyby/Gamla Uppsala den 22 februari 2017 



Protokoll fört vid VÄNSAM:s årsmöte på Nyby 
Trygghetsboende den 22 februari 2017. 1(3) 

§ 1 Mötets öppnande: 

Vänsams ordförande Gun Mases hälsade de församlade årsmötesdeltagarna välkomna 
till dagens årsmöte. Årsmötet inleddes med ett kulturprogram "Moder Jord — för god 
att kolsyra". Musikern och föreläsaren Staffan Lindberg sjöng och berättade om klimat 
och konsumtion på ett informativt och roligt vis, det blev många glada skratt under 
programmet som hade ett allvarligt budskap. Före programmet hade ordföranden 
berättat för åhörarna att Samverkansföreningen VÄNSAM består av fyra 
pensionärsföreningar och två kyrkor nämligen Klubb Nyby, RPG i Gamla Uppsala, PRO 
Svartbäcken, SPF ldun, Svenska kyrkan Gamla Uppsala församling och Österledskyrkan. 
Programmet och efterföljande serveringen lockade ca 50 personer. 22 personer 
stannade kvar till det efterföljande årsmötet. 

Ordförande förklarade därefter VÄNSAM:s årsmöte 2017 för öppnat. 

§ 2 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst: 
Frågan om årsmötet är behörigen utlyst besvarades med ett enhälligt Ja. 

Fastställande av dagordning: , 
Den utdelade dagordningen förklarades för fastställd. 

§4 Val av presidium: 
Till presidium valdes efter förslag från valberedningen representerad av Birgit 
Lithammer till ordförande för årsmötet Bertil Jakobsson och till sekreterare Gun 
Mases. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Anders Jarl och Maud 
Lundström. Mötesordföranden Bertil Jakobsson tog nu tillfället i akt att på presidiets 
vägnar tacka för att ha fått ansvaret att leda dagens förhandlingar. 

§ 5 Fastställande av röstlängd: 
Röstlängden fastställdes utifrån en upprättad lista med 15 namngivna ombud. 
Röstlängden godkändes av årsmötet. 

g. 6 Verksamhetsberättelse för 2016 inkl. ekonomisk redovisning: 
Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs rubrik för rubrik av mötesordföranden 
som också gav styrelsen beröm för en bra verksamhet. 
Mötesordföranden gick därefter igenom den ekonomiska redovisningen och Vänsams 
ordförande kommenterade särskilt posterna för kulturprogram. Några frågor ställdes 
inte på någondera av Verksamhetsberättelse eller Ekonomisk redovisning. 

• § 7 Revisionsberättelse: 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Evert Sand&I och godkändes utan 
anmärkning. 
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Därmed kunde årsmötet fastställa resultat- och balansräkningen samt 
verksamhetsberättelsen i sin helhet varvid dessa lades till handlingarna. 

Fråga om ansvarsfrihet: 
Revisorernas förslag om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar godkändes av årsmötet. 

§ 9 Val av styrelse: 
1 styrelsevalet omvaldes Birgitta Eklund, Klubb Nyby till sekreterare på 2 år, 2017-2018. 
Ordförande Gun Mases, Svenska kyrkan Gamla Uppsala församling samt kassör Leif 
Johansson, SPF 'dun, valda 2016-2017 kvarstår. 

§ 10 Fastställande av föreningarnas val av en (1) ordinarie ledamot samt en (1) suppleant: 
Klubb Nyby: Birgitta Eklund ordinarie och Elaine Pettersson suppleant 
RPG i Gamla U-a: Hans Bergström ordinarie och Margareta Eklund suppleant 
PRO Svartbäcken: Rolf Wallin ordinarie och Inger Grandell suppleant 
SPF !dun: Maud Lundström ordinarie och Leif Johansson suppleant 
Svenska kyrkan G:la 
U-a församling: Gun Mases ordinarie, suppleant vakant 
Österledskyrkan: Mats Larsson ordinarie och Siri Johansson suppleant 

§ 11 Val av revisorer: 
Till ordinarie revisorer omvaldes Evert Sanden och Lars Roos och till revisorsuppleant 
omvaldes Hans-Erik Öberg. 

§ 12 Val av kommittéer: 
Väntjänstkommitte för 1 år: 

Serveringskommitté för 1 år: 

Kulturkommitté för 1 år: 

Elaine Pettersson, omval, sammankallande. 
Ulla Jansson, omval. 
Omed Tawfik, omval. 
Birgit Lithammer, nyval, sammankallande 
Lisbeth Eriksson, nyval. • 
Elisabeth Foughman, nyval. 
Calle Foughman, nyval. 
Gun Mases, omval, sammankallande. 
Hans Bergström, omval. 
Gunilla Myhre, omval. 
Maud Lundström, omval. 
Siri Johansson, omval. 
Inger Grandell, omval. 

§ 13 Val av valberedning: 
Ingen påtog sig uppdraget att ingå i en valberedning, därmed läggs uppdraget på 
styrelsen att få till en fungerande valberedning. 



§ 14 Årsavgift för 2018: 
Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2018 skall vara oförändrad 500:-. 

§ 15 Beslut om verksamhetsplan samt budget: 
Inför beslut om budget för verksamhetsåret 2017 gjorde först Gun Mases en kortfattad 
föredragning av den verksamhetsplan som upprättats för 2017. Vänsams önskemål är 
att fler väntjänstgivare anmäler sig till samtals- och ledsagarservicen, 
värd/värdinnetjänsten i restaurangen samt till biblioteket. Kulturprogrammen är 
variationsrika och uppskattade så även det arbetet kommer att fortsätta i samarbete 
med Äldrenämnden vid Uppsala kommun, 
Budget för 2017 balanserar och ger varken över- eller underskott och stämmer väl 
överens med verksamhetsplanen för 2017, varför de godkändes av årsmötet. 

§ 16 Till årsmötet inkomna ärenden: 
Inga ärenden har kommit in till styrelsen att ta beslut om vid årsmötet. 

§ 17 Information och övriga frågor: 
Problemet eller om vi tänker på verksamheten vid Nyby Trygghetsboende, glädjen över 
att ha en aula som nästan är överbokad, är att det ibland blir kollisioner. Datum för 
vårens kulturprogram diskuterades då en del sammanfaller med RPGs program vid 
Österledskyrkan. Problemet är att när man bokar ett önskat program och 
artisten/föredragshållaren endast kan vissa datum och att aulan då redan är bokad av 
annan förening eller av kommunens egen verksamhet så blir det ett problem som 
måste lösas på bästa möjliga vis och då har det tyvärr blivit några onsdagar som varit 
lediga och kunnat bokas då RPG haft sina samlingar i Österledskyrkan. 
Vii kulturkommittén kommer att föra upp det på dagordningen vid vårt nästa 
sammanträde, vår förhoppning är att det går att lösa till allas belåtenhet. 

§ 18 Årsmötets avslutande: 
Från mötesordföranden uttalades nu ett tack till styrelsen för ett fint utfört arbete 
under 2016. 
Ordförande Gun Mases tackade presidiet med blombuketter. Då avgående Hans Löön 
ej var närvarande så överlämnar Gun Mases buketten i hemmet. 
Därmed kunde årsmötesordföranden Bertil Jakobsson förklara årsmötet för avslutat. 

Nyby/Gamla Uppsala den 22 februari 2017 

jod 
Anders Jarl —Maud Lundström 

Justerare Justerare 

trkuå er) ' 
Gun Mases 
Sekreterare 
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