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Styrelsen i SPF Seniorerna Gullvivan har under aret bestått av:
Philip Olsson, ordftirande, Lars Andersson vice ordftirande, Anita Persson, kassör, Bo Nordberg,
ledamot och Gunbritt Johansson, sekreterare.
Suppleanter: Ann-Kristin Fridh och Inger Göransson Bengtsson.
Henry Svensson har under året adjungerats till styrelsen och har varit medlemsregisteransvarig och
webbansvarig.
Revisorer: Ronny Hansson och Karl-Gustaf Nilsson.
Revisorssuppleant: Karl-Erik Stålhandske.
Trafikombud: Jan Johansson.
Fanbåirare: Sven Thuvesson med Ronny Hansson som ersättare.
Reseansvariga: Ann-Kristin Fridh, Barbro Andersson och Philip Ohlsson.
Friskvårdsansvari g och adj ungerad : S iv S vensson.
Utbildningsansvarig : Anita Persson.
Arrangemangsansvarig för månadsmöte och fester: Gunbritt Johansson.
Programråd: Marita Olsson och Ulla Grönberg.
Ombud till Tomelilla kommuns pensionärsråd: Philip Olsson med Lars Andersson som ersättare.
Valberedning: Uno Nilsson och Georg Sjöholm.

Verksamheten:
Årsmötet avhölls den 7 februari.
Styrelsen hade den 10 oktober ett protokollfört planeringsmöte angående ftirslag till
verksamhetsplan ftir 20 1 9.
Styrelsesammanträden har hållits 10 januari, 7 februari, 14 februari, 11 april, 23 maj,8 augusti, 10
september, 31 oktober och 3 december. Samtliga protokollftirda.

Lokaler:
Föreningen har haft alla sina månads/medlemsmöte inkl. 60-talsfesten i Brösarp IF:s lokaler på
Idrottsplatsen.
Alla styrelsemöten har varit ftrlagda till Brinkehem d?ir vi också har ett arkiv. Styrketråining har
under hösten bedrivits två gånger per vecka i Brinkehems källare.

Medlemsmöten:
Alla medlemsmöten har haft aktuell information och underhållning enligt nedan:

o Z4januari: Hakon Swärdtema: Bertil Sandström berättade och spelade musik.
o 7 februari: Kaj Gustafsson berättade om sina snapsvisor efter årsmötet.
o 14 mars: Underhållning av "Glädjespridarna"
. l8 april; Lars.Ewe Fåirm spelade till ett melodikryss.
o 16 maj: ÄventyrarenArnold från Kannibalmuseet i Önneköp roade oss med sina

reseskildringar.
o 15 augusti på Byaringen. Medlemmarna bjöds på grillad korv och Bo Göian Svensson sjöng

och spelade.
o 19 sptember: Christer Glader, distriktsleikare från Tyringe berättade, sjöng och dansade.
o 17 oktober: Tom Inges orkester underhöll till kaffet.
o 14 november: "Hygge till kaffet" med Pia Ewalds och Mats Nilsson.
c 12 december: Julfest med silltallrik, tomte och paket. Lucia med 6 tärnor och 4 stjåirngossar

överraskade gästema.
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Fester:

Knutsbalen den 19 januari hölls sedvanligt i Maglehems bygdegård med drygt 100 gäster.

o 26 maj hölls en vårfest i Maglehems bygdegård ftir drygl hundra personer. Memorys spelade
upp till dans efter maten.

o 2lseptember var det dags ftir höstfest också i Maglehems bygdegård som även denna gång
lockade över hundra personer som dansade till Källströms orkester.

o 16 november ordnade vi en 60-talsfest med disco till Bo "Ökrabs" musikval. Festen lockade
ett70 tal personer.

o 4 maj fick vår ftirening ftirtroendet att anordna en vårfest med mat och dans fiir samtliga
SPF- och PRO-föreningar på Österlen. Festen hölls i Tomelilla Folkets park och samlade
240 deltagare. Nords orkester spelade och Lasse Sigfridsson var gästartist .

Resor, studiebesök och teater:
Manga medlemmar lockas av vårt utbud av aktiviteter. 2018 blev ett år med foljande:
Arlövsrevyn 23 februari, Smakresan 5 juni, Fredriksdalsteatern 12 augusti, Bornholm 21

augusti, Absolut Åhus 4 oktober, "singing in the rain" 14 oktober, Huseby julmarknad 15

november och Julmarknad i Rostock 5-6 december.

Friskvård:
En seniorskola i syfte att pröva på olika verksamheter lockade ett l0-tal medlemmar och pågick
under våren. I februari ft)reläste Sofia Ingelström fran Bodygallerian i Tomelilla om ett hälsosamt
liv, vilket blev uppstarten till seniorskolan. Diirefter ftlljde i mars bad i Furuboda med gympapass. I
april var det bowling i Åhus och styrketräning i BIF:s källarlokal i Bygdegarden med instruktör. I
maj samlades vi ftir en guidad vandring bland vårblommoma vid Hällevik. Seniorskolan avslutades
med att vi åkte traktor och vagn i Källagårdens äppelodlingar. Arrangemanget sponsrades till en del
av Tomelilla kommun. Fram på vårkanten började vi också spela boule på boulebanan vid Gästis
och det var tåinkt att fortsätta på hösten, men tyvåirr visade det sig att intresset var svagt.
Under hösten har medlemmar spelat bowling i bowlinghallen i Åhus en gång per manad. Två
gånger i veckan har ett drygt 15 tal medlemmar tränat styrketråining i Brinkehems källare.

Föreningens verksamhet anslas ft)rutom på hemsidan www.spf.se/brosarp också på anslagstavlor
vid ICA i Brösarp samt vid Pizzerian.

Medlemsutskick med inbjudan till verksamheten sker via brev och till mailadresser var sjätte
månad.

Medlemsantal:
Föreningen hade 31 december 2018
172 medlemmar varav t hedersmedlemmar. Viinmedlemmarna uppgick till 40 st.

Medlemsavgiften har varit 200 kr och skett genom central uppbörd. Avgiften ftir viinmedlemmar
har varit 100 kr och administrerats genom ftireningen.

Slutligen vill styrelsen tacka alla som bidragit till att 2018 blev ett år med välbesökta
medlemsmöten präglade av glädje, gemenskap och framtidstro.
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