
   Svenljunga 

Verksamhetsberättelse 2019 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande  Peter Björding 

Vice ordförande Göran Eriksson 

Sekreterare  Inga-Britt Högberg 

Vice sekreterare Anita Björk 

Kassör  Sture Björk 

Ordinarie ledamöter Marianne Brundin, Sven-Arne Persson 

  Bo Johansson och Per-Anders Amour 

Sammanträden  Styrelsen har haft 12 sammanträden varav 1 konstituerande. 

Revisorer  Anita Johansson och Rune Peterson med Berit Bylin
  som ersättare. 

 

Årsavgiften har varit 230 kronor varav 50 kronor går till föreningen.                                             
31 december 2019 var medlemsantalet 520 st, 6 avlidna och 33 övriga har lämnat 
under året. (42 nya medlemmar totalt under året.) Antalet vän medlemmar var 12 st. 

Under året har vi haft 10 månadsträffar varav 1 var årsmöte. 9 träffar har ägt rum i 
Örsåsgården och 1 på Hids festplats. 

Genomsnitt deltagare vid månadsträffarna har varit ca 148 st. 

Vid distriktets årsstämma som hölls den 6 april i Borås deltog sex ombud och ett 
antal medlemmar från vår förening. 

Föreningen har haft många olika aktiviteter. 

 Friskvårdskommittén har sett till att hela kroppen har hållits igång genom Uttagning 
och finaler i Hjärnkoll, lättgympa, stavgång och motionstävling. Informationsmöte 
tillsammans med Kommunens folkhälsa. Gökotta. 

Övriga aktiviteter: Boule, bridge, canasta, gymträning, bowling och mattcurling som 
flera av våra flitiga funktionärer hållit igång. **Studiecirkel Tanter var 3:je vecka.  
Pubafton på Tonys med Resequiz. Föreningens Golfmästerskap den 20 augusti med 
37 deltagare på Kinds GK. 



Resekommittén anordnade Studiebesök på Nexan den 25 mars, Radio 7 den 23 
september och 15 oktober och på Blåkläder vid 2 tillfällen i februari. Alla välbesökta. 
** Resor under året till Falkenbergsrevyn 8 februari, Hemlig Resa den 14 maj till 
Göteborgs Skärgård, 2-dagars bussresa till Värmland 28-29 augusti. Åbytravet den 
31 oktober. Julresa till Wapnö Gård 22 november. Alla väl besatta. 

Vid Allsångskvällarna på torget i juli, som arrangeras av Svenljunga Köping Handel 
och Service, hjälpte SPF till med uppbyggnad och försäljning av lotter, program.  

En uppskattad utflykt för funktionshindrade genomfördes den 7 augusti via Kinna, 
Fritsla, Seglora för att inta middag på Golfrestaurangen i Brättingstorp. 

Programkommittén har ordnat med uppskattad underhållning vid månadsträffarna. 
Med bl.a med besök av Erling ”Elvis” Lundberg, Sendraget Nossan, Monika 
Robertsson, Peter och Grannarna, Mona och Rune, Lars-Gunnar Rubne, Johan 
Gollnick, Stig Svensson , Lions lucia med tärnor och vår egen Lucia med Tomte och 
Pepparkaksgubbe. Höjdpunkten var på vår Novemberträff där det firades att SPF 
Sverige fyllde 80 år. Vi bjöds på drink och 3-rätters middag med underhållning av vår 
egen Teatergrupp ackompanjerad av Stig Svensson samt dans till Tonmix orkester. 

Kaffekommittén har brett ett stort antal smörgåsar, kokat många koppar kaffe, bjudit 
på sill och potatis, semlor, korv med bröd, 3-rätters middag, glögg, pepparkaka, 
risgrynsgröt. Detta har serverats vid trevligt dukade bord. 

Lotterierna har haft strykande åtgång och fått många nöjda vinnare. 

Stort tack till alla medlemmar för stor uppslutning vid alla tillfällen och tack till alla i 
kommittéerna som gjort 2019 så framgångsrikt. 

Svenljunga januari 2020 

 

 

Peter Björding Inga-Britt Högberg     Sture Björk    

Ordförande    Sekreterare       Kassör          
       

 

 

Göran Eriksson  Marianne Brundin Bo Johansson  

Vice ordförande 

 

 

 

Per-Anders Amour Anita Björk     Sven-Arne Persson     


