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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
SPF Seniorerna Markbygden 

 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 

Ordförande  Egon Svensson 
Vice ordförande Björn Ahlström 

Kassör  Anita Öresjö 
Sekreterare Helen Frostholm 
Övriga ledamöter Gunnel Johansson 

  Lars-Inge Andersson 
  Elisabeth Alexandersson 

Ersättare  Kjell-Arne Arvidsson 
   
 

Styrelsen har varit samlad under 10 Tillfällen. Flera styrelsemöten 
genomfördes digitalt med hjälp av Zoom. Vår verksamhet har i mycket 

hög grad genomsyrats av läget i samhället med nedstängda 
verksamheter och begränsade folksamlingar. 
Vi har kunnat behålla uteaktiviteter med begränsat deltagarantal, varför 

vår verksamhetsberättelse för år 2021 inte har den omfattning med 
aktiviteter och sammankomster som tidigare år. 
 

Medlemsantalet  
Vårt medlemsantal 31 december var 366. Medlemstalet har varit runt 360 under 
hela året och vi har trots pågående pandemi fått nya medlemmar. 

 

Ekonomi – Föreningens ekonomi redovisas i särskild handling som finns 
tillgänglig vid årsmötet. 
 

Revisorer har varit Anders Lindal, Lazslo Pacsay och ersättare Lena 
Lantz. 

 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har Eva Svedberg varit ordinarie 
ledamot och Ingeborg A-son-Turesson har varit ersättare.  

 
På vårt styrelsemöte den 28 januari redogjorde Eva inför vår gäst från 

distriktet Conny Brådalen hur KPR frågorna diskuteras och behandlas i 
vår kommun. 
KPR rådet har som övriga haft färre sammankomster under året, men en 

sammankomst var den 10 mars dit Eva sammanställt frågeunderlag. 
Bland annat: vart har en planerad seniordag tagit vägen? Svar från 

kommunen har kommit, att under hösten 2021 planeras en sådan dag. 
Den är nu flyttad till 2022. 

En annan mycket stor fråga har varit tecknande av ett nytt färdtjänst-
avtal. 
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Kommunen har fått mycket stark kritik, såväl genom skrivelser som i 
massmedia för att inte haft sedvanliga dialoger med pensionärsorga-
nisationerna i en så viktig fråga innan tecknandet. 

 
En sammankomst för KPR rådet var den 17 september där Ingeborg A-

son Turesson var närvarande. Där redogjorde äldreomsorgsnämndens 
ordförande för vilket otroligt arbete som utförts av personalen inom 
äldrevården under pågående pandemi. 

Vi har under hösten genom insändare i Markbladet drivet frågan huruvida 
personalen inom äldreomsorgen är vaccinerad fullt ut och kan uppvisa 
vaccinationsbevis. Svar dröjde under hela hösten men till slut fick vi svar via 
mail om hur läget är. Vi anser att svaret är otillfredsställande och fortsätter 
att bevaka frågan. Vi har också via vår medlem Lars Billström erbjudit hjälp 
med att skaffa vaccinationsbevis i pappersform.  
 

Månadsträffar Föreningen har utöver årsmötet endast kunnat genomföra 
fyra månadsträffar under 2021. Av första halvårets träffar kunde vi bara 
genomföra den i maj, då vi träffades utomhus vid Hedgärdessjön och 
genomförde det årsmöte som skulle hållits i februari. Vi kunde välja en ny 
styrelse, godkänna alla ekonomiska dokument, anta en ny verksamhetsplan 
och budget samt bevilja den gamla styrelsen ansvarsfrihet. Under hösten har 
vi genomfört alla träffarna med god medlemsanslutning. Det har varit mycket 
uppskattade programinnehåll i dessa träffar. 
 
Hjärnkoll  

SPF Markbygden har återigen deltagit i frågesport-turneringen Hjärnkoll och 
vårt lag vann den lokala deltävlingen. Vi gick därför vidare till distriktsfinalen, 
som inte kunde genomföras under pandemiperioden utan av gruppsegrarna 
lottade man ut ett lag som fick representera Sjuhäradsbygden. Tranemos lag 
gick vidare med lottens hjälp och slutade sexa i riksfinalen. 
 

Gourmetklubben har under året träffats en gång, denna gång på Rydals 
Herrgård lördagen den 20 november. Under strikta försiktighetsåtgärder 
samlades 44 st matälskare till en traditionsenlig gåsmiddag med skönsång 
av ägare Olof Söderberg.   
 

Boule 

Vi spelade utomhus från april till oktober innan vi flyttade in i Boulehallen på 
Lindäng i Skene. Där har ca 15 st medlemmar samlats under säsongen.  
 
 

Bowling 
Efter ett långt uppehåll kunde vi starta bowlingen i september. Ca 12 st. 

medlemmar träffas i Bowlinghallen varje onsdag. 
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Golf 
Vi skulle ha arrangerat DM i golf i början av juni, men det fick vi ställa in 
även 2021 men förhoppningsvis kan vi genomföra det i juni 2022.  

  
Resor 2021 

Den 12 november kunde vi under hösten samlas till en bussresa igen. 
Med Brunossons hjälp besökte vi Tjolöholms slott för julmarknad och en 
afternoon tea i slottsmatsalen. Det blev en dundersucce’, alla deltagarna 

var jätteglada över att kunna komma iväg till nya upplevelser 
tillsammans 

 
Konstgruppen 
Konstgruppen har samlats fem gånger under hösten i 

församlingshemmet i Skene. Bengt-Göran Johansson har mycket 
målande berättat om de mest berömda verken i konsthistorien, beskrivit 

renässansen och barocken samt nutida konst m.m. 

 
Jazzcirkeln 
Jazzcirkeln har haft två sammankomster under hösten. Som vanligt har 
man träffats i föreningslokalen med Lars-Olof ”Putte” Ehrnlund som 

ledare. 
 

Klassisk musik 
En ny studiecirkel om klassisk musik har samlats under ledning av Helen 
Frostholm under hösten i föreningslokalen. Man träffas en gång i 

månaden. 
 

Söndagsfiket 
Söndagsfiket förlorade sin samlingspunkt när Rönnäng stängdes och 
ändrade om biblioteket till kontorsutrymmen. I brist på bättre anpassad 

lokal har man träffats i föreningslokalen under hösten, men söker ett 
trivsammare alternativ. 

 
Bridgen 
Bridgen har genomfört nybörjarkurser under hösten och på detta sätt 

lyckats få nya spelare och även nya medlemmar. De fortsätter att träffas 
i Pelle Vävares lokaler i Kinnahult under ledning av Gunnel Lund och 

Bröderna Stig och Åke Axelsson 
 
Canasta 

Även vår canastagrupp blev utan lokal när Rönnäng stängdes. I höst har 
man hittat en ny samlingslokal på Tallås i Kinna. Antalet spelare har ökat 

och nu träffas ca 16 medlemmar varje vecka. 
 

Vattengympa 
Eftersom Kaskad genomgår en renovering kan vi inte hålla igång någon 
vattengympa tills vidare. Tyvärr kommer vi nog inte att kunna få igång 

någon vattengympa förrän 2023. 
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Övriga medlemsaktiviteter 
 

Zoomutbildning. Vi har utbildat styrelsen och ca 20 st. medlemmar i 
digital mötesteknik i samverkan med Vuxenskolan. 

Fössta tossdan i mass  
För att försöka bryta den ofrivilliga ensamheten har vi tillsammans firat 
Smålands nationaldag ”Fössta tossdan i mass”. Vi bjöd på 

”massipantååta” som äts i Småland för att fira dagen. Vi var ca 20 
personer som gick en tipspromenad i Kinna utrustade med munskydd 

och fikade på Lilla torg i Kinna. Allt i samarbete med Vuxenskolan. 
Förstamaj bakelse 
För att uppmuntra våra medlemmar som lojalt ställt upp för föreningen 

under pandemin kunde varje medlem mot uppvisande av giltigt 
medlemskort 2021 hämta en bakelse på Kinna Finbageri. Ca 130 

medlemmar tog chansen. Ett mycket uppskattat initiativ från styrelsen. 
Trivsellunch 
För att ytterligare öka möjligheterna att träffas under trivsamma former 

kunde medlemmarna samlas till en gemensam lunch på annonserad 
restaurang. Under hösten har tre trivselluncher arrangerats med ca 30 

deltagare som mest. 
 
Hemsidan och tillgång till digital information samt kunskap har i dessa 

pandemitider visat sig vara en viktig del. 
Vår hemsida sköts och uppdateras i första hand av Kerstin Svensson men 

med gott stöd av Egon. 
Egon valdes att representera oss digitalt vid distriktets distriktsstämma 
som hölls helt digitalt med en representant från varje förening den 4 

september. 
Egon, Helen, Anita och Björn var våra representanter på ytterligare en 

digital träff nämligen en föreningsträff som distriktet anordnade, 
tillsammans med Hökerum, Svenljunga och Tranemo .  
 

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla medlemmar för ett gott 
samarbete under året. 

 
Kinna januari 2022 

 
Egon Svensson        Helen Frostholm      Anita Öresjö 
 

 
Elisabeth Alexandersson      Gunnel Johansson      Lars-Inge Andersson 

 
 
Björn Ahlström               Kjell-Arne Arvidsson 
 


