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Året 2020 blev ett förskräckelsens år när Corona-pandemin härjade över hela 
världen. En pensionärsförening drabbas hårt då i stort sett alla medlemmar 
tillhör riskgrupper. Vår förening nödgades att ställa in nästan alla fysiska möten 
under våren. 

Verksamheten började ändå normalt. Vi hade fyra fysiska medlemsmöten. Den 18 
februari hade föreningen årsmöte med parentation för under året avlidna 
medlemmar. Kören sjöng och Siv Gustavsson läste dikten Koppången. 
Årsmötesförhandlingarna löpte utan problem och Ausma Pavulans omvaldes som 
ordförande. 

Sedan slog Corona till och alla aktiviteter som kunde medföra fysisk kontakt 
ställdes in. SPF förbundet började stötta oss för att övergå till digitala kontakter. 
De myntade sentensen ”Vi ställer inte in – vi ställer om”. Studieförbundet 
Vuxenskolan hjälpt oss med digitala konferenser och med inspelning av föredrag 
som skulle ha skett vid medlemsmötena. 

Föredrag vid medlemsmöten spelades in och sändes över Youtube. De blev 
mycket uppskattade. Vi kunde räkna antalet visningar och de flesta hade 
mångfalt fler tittare än de som skulle ha kommit till våra möten. Även de som inte 
var medlemmar kunde titta, vilket var bra reklam. 

En helt ny aktivitet dök upp under sommaren. Vi ordnade gemensamma 
promenader två gånger i veckan. Förutom fysisk aktivitet gav det även social 
gemenskap som vi saknade i karantänen. Cirka 10 medlemmar dök upp varje 
gång. 

Flera av våra studiecirklar återuppstod sporadisk efter sommaren men när den 
andra Corona-vågen dök upp under hösten fanns inget annat val än att på nytt 
stänga ned helt. 

Corona-pandemin medförde att många medlemmar blev ensamma när de inte 
fick eller ville träffa andra människor. Detta uppmärksammades av förbundet 
som startade en kampanj ”Tillsammans mot ensamhet”. Vi hängde på men det 
visade sig inte vara stort intresse. Det blev ändå en väckarklocka för oss alla att 
bry oss om våra vänner. 

När vi nu går in i det nya året ser vi ingen ljusning än. Vi hoppas på vaccinet och 
kanske kan vi återgå till normal verksamhet efter sommaren. Vi hoppas alla på 
det. 
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 

➢ Styrelse under verksamhetsåret 2020 har varit: 

Ausma Pavulans ......................... ordförande 
Gunnel Jende ................................ vice ordförande och kassör 
Per Ahlenius ................................. sekreterare 
Ing-Mari Olsbänning ................ vice sekreterare 
Annika Ahnfelt ............................ ledamot 
Kjell Gustavsson ......................... ledamot 
Mona Lindström ........................ ledamot 
Stefan Sahlin ................................ ledamot *) 
Ann-Margreth Stenström ...... ledamot 
Britt-Marie Andreasson ......... ersättare 

*) Stefan Sahlin var kassör från årsmötet 2020 till 31 mars 2020. 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året. De fyra första 
kunde genomföras fysiskt innan pandemin slog till. Övriga sammanträden har 
genomförts digitalt med en möteslänk som vi fått av Vuxenskolan. 

➢ Revisorer 2020 har varit: 

Rolf Skoglund .............................. ordinarie 
Anne-Marie Robertsson ......... ordinarie 
Gunnar Henriksson .................. ersättare 

➢ Valkommitté 2020 har varit: 

Kerstin Bergenfeldt 
Marianne Segertoft 
Vakant 

➢ Funktionärer framgår av bilaga. 

EKONOMISK REDOVISNING 

Bokslut 

Årets resultat- och balansräkning framgår av bilaga. 

Resultat 2020 blev – 6 755,65 kr ( – 12 166,92 kr 2019) 

Föreningens tillgångar 2020-12-31 är 210 255,21 kr (217 010,86 kr 2019-12-31) 

Kommentarer 

Corona drabbade även föreningens finanser. Inkomster av medlemsmöten 
uteblev och kunde inte helt kompenseras av minskade kostnader. 

Medlemsantalet minskade och därmed minskade medlemsintäkter. 
Medlemsavgiften är 250 kr/år, fördelat på 160 kr till förbundet, 20 kr till 
distriktet och 70 kr till Lilla Paris. 

Medlemsmöten som sändes över internet bekostades helt av Studieförbundet 
Vuxenskolan och föreningen har bara haft mindre utgifter i samband med 
inspelningarna. 

Föreningen har under året skaffat Swish. 
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MEDLEMMAR 

Antalet medlemmar 31 december 2020 var 649. Vid årets början var det 653. 

Under året har 32 medlemmar avlidit och 29 medlemmar tillkommit. 

MEDLEMSAKTIVITETER 

Medlemsmöten och medlemsaktiviteter 

21 jan. Upptaktsmöte. Presentation av vårens möten och studiecirklar. 
Marcus Johansson berättade om vardagsliv i Ryssland. Roger 
Johansson, Friskis och Svettis, informerade om motion. 
Musikunderhållning av-Gunnar Henriksson och Ingemar Stenström. 
74 medlemmar deltog. 

4 feb. ”Humor i allmänhet, västgötsk i synnerhet” var ämnet som Gillis 
Hellberg kåserade över. 60 deltagare. 

18 feb. Årsmöte och parentation. Kören medverkade. 70 deltagare. 

3 mars Göte berättade om ”En resa i Iran”. Göte ställde upp med kort varsel då 
planerad föreläsare fått förhinder. 70 deltagare. 

Resten av vårens planerade medlemsmöten blev inställda förutom: 

26 maj. Friluftsdag på Bergsgården med grillning och poängpromenad som 
leddes av Gerd och Bertil Eriksson. 

Under hösten ordnades med digitala inspelningar av mötena som visades via länk 
till Youtube. Studieförbundet Vuxenskolan bistod med inspelningarna. 

15 sept. Youtube. ”Med bil i Sovjetunionen på Leonid Brezjnevs tid”. Göte 
Johansson berättade om hans och hustruns spännande 1000-milaresa 
1973 från Leningrad till Armenien. 435 visningar. 

29 sept. Youtube. Dag Ekström underhöll med visor till gitarr. 850 visningar. 

27 okt. Youtube. Daniel Westin berättade om sina upplevelser att vara präst i 
Kanada. 240 visningar. 

10 nov. Youtube. Lena Stolt berättade om hur det var att växa upp på ”dårhus”. 
Cirka 100 visningar. (Länken var tillgänglig under endast två veckor.) 

Studiecirklar 

Vårens studiecirklar var aktiva t o m början av mars. Höstens studiecirklar 
startade något försenade och i minskad skala. 

Körsång. 

Ledare Ingemar Stenström och vice dirigent Ausma Pavulans. Kören består av 
35-40 sångare. Kören övade i början av året 7 gånger med 25-30 deltagare. 

Den 18 februari hade föreningen årsmöte och kören sjöng fyra sånger, bland 
annat Come Sunday av Duke Ellington. 

Under sommaren framträdde delar av kören tillsammans med delar av 
ukulelegruppen på tre äldreboenden i staden. 
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Ausma återupptog körverksamheten efter sommaren med ett begränsat antal 
sångare som ville och vågade samlas. Det blev 8 övningar med 11-17 deltagare. 

Tillsammans med Ukulelegruppen genomfördes ett framträdande vid 
inledningen av kulturveckan den 17 oktober. Snart därefter tillät pandemin inte 
denna begränsade verksamhet. 

Ukulele 

Ledare Gunnar Henriksson. Gruppen övade i början av året 7 gånger med 15 
deltagare. Efter sommaren återupptogs övningarna. Det blev 8 gånger med 11 
deltagare. 

Ukulelegruppen har framträtt tillsammans med kören två gånger under året, 
enligt ovan. 

Läsecirkel 

Ledare Lena Hallberg. Gruppen har 7 deltagare som träffades 4 gånger under 
våren och 2 gånger under hösten. 

Turistryska 

Ledare Magnus Kesselmark. Gruppen som har 13 deltagare, hann genomföra 2 
möten i början av året. 

Vardagsjuridik 

Ledare Bruno Thorson. Gruppen som har 10 deltagare, hann genomföra 3 möten i 
början av året. 

Att sjunga i kvartett 

Ledare Ausma Pavulans. Antal deltagare 5. Gruppen startade efter sommaren och 
har övat 3 gånger fysiskt och 1 gång digitalt. 

Övriga aktiviteter 

Promenader 

Under hösten ordnades regelbundna promenader från Fisketorget på tisdagar kl 
10:00 och torsdagar 14:00. Viveca Sigurdsson, Ing-Marie Olsbänning, Mattis Prins 
och Gunnel Jende delade på ansvaret. Antal deltagare var 4–10 per gång  

Boule 

Bouleverksamheten är mycket aktiv och har stora framgångar vid tävlingar – se 
särskild verksamhetsberättelse (bilaga). 

Under våren var Lise-Lotte Brennelid kontaktperson och under hösten Ewa 
Mollberg. 

Trygghetsringning 

Behovet har inte varit stort varför verksamheten har varit vilande. 
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KOMMUNEN 

Det kommunala pensionärsrådet, KPR 

Viveca Sigurdson är föreningens representant i det Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR). En arbetsgrupp för att stödja Viveca har bildats som består av Ing-Marie 
Olsbänning, Mona Lindström, Ausma Pavulans och Per Ahlenius. 

Corona medförde att KPR-möten ställdes in. Viveca och arbetsgruppen krävde ett 
möte i slutet av året, vilket dock inte heller blev av. Dock genomfördes ett 
förmöte med andra KPR-representanter. En skrivelse skickades till kommunen 
angående Corona 12/5 med svar 25/5. 

Arbetsgruppen arbetar med att utvärdera tillgänglig information om äldrevården 
i kommunen. Det gäller bland annat IVO:s granskningar och Socialstyrelsens 
enkäter. 

Kultur och fritidsnämnden 

Vi samarbetar bland annat för deltagande på Aqua Blå och kulturveckan. Båda 
blev dock inställda. Det har varit två möten, dels 9 mars och dels 31 augusti. 

Visit 

Ordföranden har deltagit på årsmötet. 

ENKÄT VÅRDCENTRALER 

Efter initiativ från distriktet planerade föreningen att intervjua fyra VC, bl a 
avseende hur äldre tas om hand på VC. Tider var bokade men p g a Corona 
ställdes mötena in. Under hösten har dock en telefonintervju ordnats med 
Vänerparkens VC. Övriga VC har inte velat medverka. 

Därutöver har Ausma och Per den 11 mars, träffat Torpa Vårdcentral som 
informerade om sin verksamhet. 

HEMSIDAN 

Göte Johansson har förtjänstfullt varit webbsideredaktör under året. Föreningens 
hemsida har en utformning som är given från förbundet. Programvaran är 
svårarbetad och kommer sannolikt att bytas ut. 

Vår hemsidas innehåll är helt beroende av att Göte får information från oss 
andra. 

KURSER OCH UTBILDNING 

Flera digitala seminarier ”webbinarier” har under året genomförts av förbundet. 

Den 30 september genomfördes ”Kommunikation i skuggan av Corona”. Ausma 
och Per deltog. Webbinariet var mycket givande. 

Under hösten har 3 webbinarier genomförts om ”Tillsammans mot ensamhet”. 
Flera personer från föreningen deltog i varierande omfattning. 
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INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

TTELA har publicerat notiser från föreningen åtta gånger under året. Notiserna 
har främst handlat om medlemsmöten men även sommarkonsert på 
äldreboenden och framträdande på Dalaborgsparken har rapporterats. 

Därutöver har föreningen annonserat vid olika tillfällen. 

Styrelsen skickade både sommar och julhälsningar till medlemmarna. 

KONTAKTEN 

Kontakten är föreningens samlingsplats och kontor. Enligt hyreskontraktet har 
föreningen förhållandevis stort ansvar för att hålla lokalen i stånd. Under våren 
blev vi erbjudna lokaler i Trenova som vi avstod från, inte bara på grund av 
hyran. 

På försommaren genomfördes en del reparationer samt uppsnyggning av lokalen. 

TACK TILL ALLA 

Härmed överlämnar styrelsen verksamhetsberättelsen för 2020 och samtidigt 
vill vi framföra tack för visat intresse och för givet förtroende. Stort tack till alla 
engagerade medlemmar för hjälp vid möten, studiecirklar och andra aktiviteter. 

 

 

Vänersborg 23 februari 2021 

Styrelsen för SPF Seniorerna Lilla Paris 

 

Ausma Pavulans 
ordförande 

 

Gunnel Jende 
vice ordf. och kasso r 

 

Per Ahlenius 
sekreterare 

 

Ing-Mari Olsba nning 
vice sekreterare 

 

Ann-Margreth Stenstro m 
ledamot 

 

Annika Ahnfeldt 
ledamot 

 

Mona Lindstro m 
ledamot 

 

Kjell Gustavsson 
ledamot 

 

Britt-Marie Andreasson 
ersa ttare/ledamot 

 

Stefan Sahlin 
ledamot 
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Sammanställning av uppdrag i SPF Lilla Paris 2020, 
bilaga till verksamhetsberättelse 2020. 
 

Uppdrag Namn 

Medlemssekreterare Kjell Gustavsson, Go te Johansson 

KPR-representant Viveca Sigurdson 

Kontakten bemanning Kerstin Bergenfeldt, A-M Stenstro m 

Programkommitte  Kjell Gustavsson, Annika Ahnfelt, Gerd Eriksson 

Studiecirklar Kjell Gustavsson 

Programblad Go te Johansson 

Programblad, utskick Ausma Pavulans 

Annonsering Ausma Pavulans 

Web-ansvarig /data Go te Johansson (huvudansvarig), Per Ahlenius, 
Ausma Pavulans 

Arkivansvarig Per Ahlenius 

Referenter Mona Lindstro m, Britt-Marie Andreasson, Per 
Ahlenius 

Fotografer Kjell Gustavsson, Go te Johansson 

Trygghetsringning K Bergenfeldt, S Gustavsson, M Prins, A-M 
Stenstro m, M Lindstro m, R Skoglund 

Kondoleanser samt 
gratulationer. 

Kerstin Bergenfeldt 

Kaffekommitte  Grupp 1: Kerstin Jeppsson, Eivor Russberg, Kjell 
Gustavsson, Siv Gustavsson 

Grupp2: Gerd Eriksson, Bertil Eriksson, Marianne 
Segertoft, Hans Segertoft, Gerd Axelsson 

Reserver: Kerstin La ng, Barbro Grusell, Ros-Marye 
Rosheden, Annette Bogren 

Corona-promenader Ing-Marie Olsba nning, Gunnel Jende, Viveca 
Sigurdson, Mattis Prins, Mona Lindstro m. 

Boule Lise-Lotte Brennelid, Ewa Mollberg 

Sa ngko ren Ingemar Stenstro m 

Ukulele Gunnar Henriksson 

Golf Marianne Segertoft 

Reseansvariga Annika Ahnfeldt, A-M Stenstro m 

 


