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KOLBÄCK 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021 
 

Verksamheten inför år 2021 är inte lätt att planera, eftersom vi lever i en tid av pandemi, och 

möjligheterna till sammankomster därmed är begränsade. Pandemins restriktioner i Sverige har 

funnits sedan mitten av mars 2020, och den innebär att personer från 70 år och äldre räknas som de 

mest sårbara, och vi ska undvika fysiska kontakter i största möjliga mån.  

Vi sammanställer ändå en verksamhetsplan som vanligt – det som går att genomföra kommer vi att 

genomföra; i annat fall ställer vi in. 

 

FASTA SAMMANKOMSTER 

11 styrelsemöten (inklusive konstituering av styrelsen) 

2 planeringsmöten för styrelsen och arbetsgrupper 

8 medlemsmöten 

4 trivselträffar inklusive luciafest med jultallrik 

 

Ett varierat utbud av underhållning kommer att finnas på våra medlemsmöten och 

trivselträffar. 

 

CIRKLAR OCH FRISKVÅRD 

Vår studieverksamhet bedrivs i samarbete med ABF, så långt det är möjligt. 

Vi anordnar hobbyverksamhet i våra egna lokaler på PRO-gården. Där pågår också – i 

normala fall - cirklar i litteratur, körsång, musik ”Andra sortering”, kortspel, med flera. 

Friskvårdskommittén ordnar med naturutflykter c:a 3 gånger per termin, och 

stavgångspromenader sker fr o m hösten 2020 en gång i veckan. Boulespel pågår under 

sommartid på banorna vid Vallmoplan och under vintern på Parkskolans boulebanor inomhus. 

Boulespelarna deltar också vid region- och distriktstävlingar. 

 

RESOR 

Resekommittén anordnar 2–3 resor per termin, som medlemmarna kan anmäla sig till. 

Resorna finns beskrivna i vårt programblad, som ges ut två gånger om året. 

Våra jubilarmedlemmar - de som under året fyller 80, 85, 90 osv - bjuder vi med på en utflykt 

med lunch någon gång under försommaren.  

 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR) OCH ÄLDREOMBUD 

Vi har en ordinarie ledamot och en ersättare som representerar oss i KPR och som bevakar allt 

som rör oss äldre i kommunen. Våra ledamöter i KPR kommer också att fungera som 

äldreombud i kommunen. 

 

KONSUMENTANSVARIG 

Vår konsumentansvarige bevakar den lokala livsmedelsbutikens prissättning och gör 

prisundersökningar för jämförelse med andra livsmedelsbutiker inom vår kommun. 

 

 



PRO-KONTAKT OCH MEDLEMSVÅRD 

En grupp medlemmar i vår förening arbetar med kontaktverksamhet och hjälper dessutom till 

att dela ut vår programplanering för vår respektive höstsäsongen för att spara in på 

portokostnaden. En målsättning är att våra kontaktombud ska kontakta nytillkomna 

medlemmar och få dem att känna sig välkomna i vår förening och vår verksamhet. 

 

KOLBÄCKSPARKEN 

För 2021 är det inbokat sexton (16) onsdagar med motionsdans, dit också medlemmar i andra 

pensionärsorganisationer är välkomna. Caféverksamhet kommer som vanligt att bedrivas i 

egen regi i samband med dessa dansdagar. Vi skall även svara för räfsning av löv samt en hel 

del underhållsarbeten i parken. 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 

- Vi kommer lokalt att vara med och arbeta med trygghetsfrågor inom kommunen.  

- Vi skall vara representerade i PRO-Västmanlands distrikt, KPR, Fonus samt ABF.  

- Vårt samarbete med civilförsvaret kommer också att fortsätta. Vartannat år anordnas 

informationsträffar och kurser i hjärt- och lungräddning, framför allt för dem av våra 

medlemmar, som arbetar i Kolbäcksparken om somrarna. Nästa tillfälle för denna 

utbildning blir år 2021. 

- Vi hoppas att kunna sända deltagare till kurser och seminarier anordnade av PRO-

distriktet i samma utsträckning som tidigare år. 

- Vi vill till sist arbeta för att få många fler intresserade av att delta aktivt i vårt 

föreningsarbete och dessutom utnyttja det fina kursutbud som finns att tillgå på PRO:s 

kursgård i Gysinge. 
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     2021 

INTÄKTER     

3013 Kommunbidrag     17500 

3015 Motionsdans parken   395000 

3110 Intäkter möten     7000 

3120 Kultur och studier     8000 

3130 Friskvård och fritid   500 

3140 Intäkter resor     153500 

3145 Intäkter samkväm     25000 

3604 Andra lotteriintäkter   10000 

3610 Trippelskrapslotter   6000 

3900 Medlemsavgifter     7500 

      

SUMMA INTÄKTER   630000 

      



KOSTNADER     

4004 Andra lotterikostnader   6000 

4010 Inköp material      3400 

4015 Motionsdans, kostnader   236000 

4110 Kostnader möten     30000 

4130 Friskvård och fritid   12000 

4140 Resor       153500 

4145 Kostnader Samkväm   30000 

4160 Musikverksamhet     2500 

4155 Trippelskrap     4000 

4180 Gåvor och bidrag     2000 

4200 Utbildning     10000 

4900 Medlemsavg ut     6500 

4300 PRO-Kontakt     2000 

      

SUMMA KOSTNADER   497900 

      

VERKSAMHETSKOSTNADER    

      

5010 Lokalhyra     44000 

5020 El, hyrd lokal     3500 

5050 Lokaltillbehör     3000 

5410 Förbrukningsinventarier   10000 

6110 Kontorsmaterial     11500 

6211 Bredband/Telefoni   4500 

6250 Porto       4600 

6315 Ekonomiprogram SPCS   9000 

6390 Övriga kostnader     1000 

6570 Bankkostnader     6000 

7330 Milersättning     3000 

7010 Arvoden       32000 

      

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 132100 

      

TOTALT SUMMA KOSTNADER   630000 

      

BERÄKNAT RESULTAT   0 
 


