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Styrelsen för SPF Seniorerna Finspång avdelning 566 av SPF avger härmed sin 

berättelse för verksamhetsåret 2016. 

 

Vi var 570 medlemmar den 31 december 2016. 

Föreningens årsmöte hölls den 29 februari  2016 i Missionskyrkan. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning. 

Anders Andersson  ordförande 

Inger Welander  vice ordförande, program 

 Sten Brandberg  sekreterare 

 Kerstin Lundqvist  vice sekreterare, medlemsvård 

 Carl-Johan Dyverfeldt  kassör 

 Elisabeth Blomkvist  ledamot, webbansvarig, medlemssekretariat 

 Bertil Nilsson  ledamot, framtidsguppen 

 Iréne Andersson  ledamot, studier 

Eva Östberg Björkhager  ledamot, hälsa och motion 

Birgitta Bergqvist                adjungerad, resor, vårterminen 

Agneta Hallberg Samuelsson    adjungerad, KPR 

Leif Johanneson        adjungerad, trygghet, trafik 

Lars Johansson   adjungerad, webbansvarig from november  

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer 

Gunnel Gustafsson, Bo Mannerskog, Bengt Lindberg suppleant,  

Wilhelm Meinhardt suppleant.  

 

Ledamot av Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

Agneta Hallberg Samuelsson, Elisabeth Blomkvist suppleant.  

 

Ekonomi 
Carl-Johan Dyverfeldt, Githa Dagmalm 

Uppgifter 
Ansvarar för kassa och bokföring, fakturering, budget, ekonomisk analys avseende det senaste 

årets resultat. Statistik över antalet deltagare på våra möten.  
Löpande verksamhet 

Ekonomin har under året varit stabil och kassören har haft ett gott grepp över kassaflödet och 

redovisat utfallet löpande på styrelsemötena. 
 

Medlemssekretariat 
Elisabeth Blomkvist sammankallande, Sten Brandberg, Carl-Johan Dyverfeldt, Lars 

Johansson 

Uppgifter  

Handha medlemsregistret. Bevaka förändringar i medlemskåren. Bevaka inbetalda 

medlemsavgifter. Svara för utskick till medlemmarna. Skicka information till personer som är 

intresserade av att bli medlemmar. 

Löpande verksamhet  

Uppdatering av medlemsregistret sker fortlöpande och förändringar i antalet medlemmar 

rapporteras vid varje styrelsemöte. Höst- och vårprogram och övrig information skickas ut. 

Med hjälp av ”brevduvor” sparar föreningen en hel del portopengar. 
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Medlemsvård 
Kerstin Lundqvist, sammankallande, Berit Dahl, Torbjörn Falkerby och Inger Rinman.   

Uppgifter 

 Sociala kontakter 

 Födelsedagar 

 Kondoleanser 

 Lunddalsresor 

 

Löpande verksamhet 
Under det gångna året har 120 gratulationskort skickats till våra jubilerande medlemmar. 

Minnesadresser har skickats till avlidna medlemmars anhöriga. 

Deltagandet i Lunddalsresorna från SPF Seniorerna Finspång har ökat något. Representanter 

från medlemsvårdsgruppen har fungerat som bussvärdar vid fem tillfällen. Frågor till tre 

tipspromenader har också sammanställts. 

 

Hälsa & Motion 
Eva Östberg Björkhager sammankallande, Bo Grundström, Inga-May Lönnberg Mannerskog, 

Inge-Lotte Lindblom, Junis Björkman, Birgit Johansson, Anita Sundkvist, Elisabeth Wallner, 

Birgitta Dyverfeldt. 

Uppgifter 

 Stimulera medlemmarna till såväl fysiska som mentala aktiviteter. 

 Vattengymnastik 4 grupper, Easy Line 2 Grupper, Pilates 1 grupp, Boule under 

sommarhalvåret. 

 Följa utveckling avseende hjälpmedel. 

 Försäljning av batterier till hörapparater. 

 Informera om hälsofrågor. 

Löpande verksamhet 

Seniordagen 28 oktober med föreläsningar, livsstilinformation, influensavaccin, kontroll av 

kol. Föreläsningar om Artros och Diabetes. 

 

Framtid, omvärld, KPR 
Bertil Nilsson sammankallande, Bo Mannerskog, Kerstin Strand, Birgitta Dyverfeldt, Agneta 

H Samuelsson, Elisabeth Blomkvist, Leif Johanneson, Bertil Haglund.  

Framtidsgruppen har åtta ledamöter, bevakar vår omvärld och representerar föreningen i såväl 

det kommunala pensionärsrådet, KPR, som i Region Östergötlands pensionärsråd, RPR. 

Gruppen har under året haft fyra protokollförda möten, samt en intern arbetsworkshop, där 

idéer och aktivitetsförslag diskuterats. Gruppen har bl.a. tagit initiativ till caféutflykter under 

sommarmånaderna. Gruppen har vidare informerat från KPR och RPR på månadsmöten. Två 

informationsmöten för nya medlemmar har hållits, där sammanlagt ett knappt 30-tal-tal nya 

medlemmar samlats. En träff för föreningens funktionärer har anordnats, i närvaro av 

distriktsordföranden, där blandade arbetsgrupper diskuterat förslag på nya aktiviteter, samt 

givit och fått återföring om årets arbete. Alla förslag på nya aktiviteter har sammanställts och 
presenterats för styrelsen. 
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Program 
Inger Welander sammankallande, Lisbeth Andersson, Erik Andersson (del av året), Margareta 

Dahlgren, Bengt Kindgren, Hans-Olof Lindblom, Kerstin Lundqvist och Stig Tell. Under 

senhösten tillkom även Britt Holmgren och Birgitta Dyverfeldt. Lisbeth Andersson avgick 

under december månad och Bengt Kindgren avled hastigt den 1 januari 2017. 

Uppgifter 

 Lyssna och tillvarata medlemmars önskemål i möjligaste mån gällande 

föredragshållare/besök/ämne. 

 Planering och genomförande av föreslagna och beslutade programpunkter i samråd 
med kassör och föredragshållare.  

 Boka lokal för aktiviteterna och meddela lokalansvarig om uppskattat antal besökare. 

 Ansvara för framställande av vårens och höstens programblad samt ge budgetförslag 

för programgruppens verksamhet. 

 Ansvara för lotteriverksamheten 

 Skriva notiser till tidningarna om genomförda evenemang 

 Svara för införande i Focus Finspång (Gratis reklam) 

 Söka annonsörer till Programbladet 

Löpande verksamhet 

Programgruppen har haft 11 sammanträden under året 2016. Gruppens uppgift har varit att 

planera program för årets månadsmöten, vilka äger rum sista måndagen i varje månad under 

januari-maj samt augusti-november. Dessutom ordnas s.k. mellanmöten, oftast med någon typ 

av samhällsinformation eller studiebesök samt ett föredrag per termin gällande hälsa. 

Månadsmötena har i snitt besökts av 80 medlemmar per möte, medan mellanmötena haft ca 

50 besökare i snitt. Under hösten fick vi byta möteslokal till Bildningen pga. 

personalneddragning på Missionskyrkan. Detta har bidragit till en nedgång i 

besöksfrekvensen. Under hösten anordnades även en seniordag tillsammans med övriga 

pensionärsgrupper samt Finspångs Kommun och Svenska kyrkan m fl. Den genomfördes på 

Kulturhuset och var välbesökt. 

Även lotteriansvaret ligger hos gruppen där det hanteras av Anita Sundqvist och Inger 

Welander. Ett ökat intresse för lotteriköp hos medlemmarna har noterats. Luciafirande 

avslutade 2016, även detta år med elever från Storängsskolan, och blev mycket uppskattat. 

 

För utförligt program se årets programblad för vår och höst. 

 

Utfall möten  

Mötesdag Program Antal deltagande medlemmar 

25 jan ”Sakta vi gå genom stan” Östgötamusiken 144 

15 feb Besök Finspongs Turbinhistoriska Museum 32 

16 feb Information om regler för bostadsanpassning och färdtjänst  32 

29 feb Årsmöte 98 

10 mars Artros. Våra leder åldras 79 

21 mars Risinge hembygdsförening 100 år 70 

11 apr  Besök Finspångs reningsverk  17 

25 apr Finspongssamlingen     97 

09 maj Besök Lantbruksmuseet Ljusfallshammar 25 

30 maj Sillunch i Prästgården. 55 

26 aug Höststart Naturbilder och berättelser om vilda djur och fåglar 123 

12 sep Besök Finspongs Turbinhistoriska Museum 30  

26 sep Sjömanspräst Lennart Lundström ”Älska livet i befintligt skick” 100 

10 okt Janne Karlsson lär oss andas enligt Lotorpsmetoden                            73  



 4 av 7 

28 okt Seniordag på Kulturhuset ag 

31 okt Gruppen Tombola bjuder på fartfylld show och allsång  63 

14 nov Information om diabetes   47 

28 nov Höstens böcker 54 

08 dec ”Samkväm i advent” 73 

 

Totalt antal deltagare under året      1212 

 

Trafik och Trygghet 
Leif Johanneson sammankallande, Bengt Lindberg, Per Alm och Urban Hertin. 

Uppgifter 

Bevaka förändringar i trafikmiljön. Trafikfrågor hanteras numera i KPR Inre o yttre trygghet 

och säkerhet inkl. boende.  Påverka kommun och myndigheter. Informera. 

Trygghetsombud: Trafik, Inre o yttre trygghet och säkerhet inkl. boende. Seniordag.  

Löpande verksamhet 

Seniordag 28 oktober. Syntest, körkortsfrågor samt information om föreningen. 

 

Studier 
Iréne Andersson sammankallande, Gudrun Dorell, Eva Brännström, Ulla Reifner och Gunnel 

Gustafsson. 

Uppgifter 

Genomföra intresseenkäter.  

Anordna cirklar. 

Anordna övriga, mer specialinriktade aktiviteter, lämpade för mindre grupper. 

Kontakta cirkelledare, visa lokalen, lämna ut och samla in nycklar till lokalen. Samråda om 

dag och tid för cirklarna. 

Boka lokaler. 

Kontakta SV för delgivande av studieprogrammet. 

Cirkelledarna tar emot anmälningar till cirklarna och skickar till SV för utskrift av 

närvarolistor. 

Ansöka om kulturbidrag. 

Löpande verksamhet 

Under året har studiegruppen haft fyra planeringsmöten och ett möte med cirkelledare. 

Gruppen har också deltagit i ett funktionärsmöte och varit representerade vid två möten med 

nya medlemmar. Studiegruppen har deltagit vid anmälan till höstens studiecirklar vid 

månadsmötet i augusti. 

 

Utfall 

Studiecirklar vårterminen 2016  Antal inkl. ledare  

Läs och res - Estland  Åke Melander  14 

Läs och res - Estland  Birgitta och Sven Bergqvist 15 

Läs och res - Estland     Svea Carlinger  14 

Läs och - kanske res Irland  Elisabeth Blomqvist  12  

Läs och - kanske res Irland  Inger Welander  13       

Sång och musik  Birgitta Werner  08 

Bokcirkel   Birgitta Lindwall  09  

Indien och Kina från forntid till nutid Leif Bruce   12 
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Studiecirklar höstterminen 2016    Antal inkl. ledare 

Läs och res - S:t Petersburg Roger Gustafsson  13 

Landskapsstudier Dalsland  Birgitta och Sven Bergqvist 14 

Lyssna på jazz  Sven Bergqvist  07 

Louis De Geer- den svenska Lars-Otto Gullman  06                      

industrialismens fader     

Internationella världsarv  Leif Bruce      13 

Vinkunskap   Inga-Lill Gullman   12 

Sång och musik  Birgitta Werner  07 

Bokcirkel   Birgitta Lindwall  10 

 

Temaeftermiddagar och utflykter                  Antal deltagare 

14 april Förstudier operan 

 Roberto Devereux  Kerstin Strand    7 

16 april Operan  

 Roberto Devereux   Kerstin Strand    7  

19 maj Utflykt till Vikbolandsstruts Gudrun Dorell  27 

 

06 okt Förstudie  Kerstin Strand  10 

 operan Tristan och Isolde 

08 okt Operan Tristan och Isolde Kerstin Strand  10 

 

Gemensamma lunchträffar                   Antal deltagare 

Restaurang Kristallen 

15 september      20 

20 oktober      24 

17 november      34 

 

IT-café 

Hösten 2015 startade IT-caféet och verksamheten har fortsatt under 2016. 

Handledare har varit Elisabeth Blomkvist, Bertil Nilsson, Carl-Johan Dyverfeldt, Lars 

Johansson och Tage Johansson. 

IT-caféet har varit öppet vid fem tillfällen (9.30 - 11.30) under våren och fem tillfällen under 

hösten. Totalt har IT-caféet lockat 117 deltagare inklusive handledare. 

 

Resor 
Sten Brandberg sammankallande Ewa Brandberg, Birgitta och Sven Bergqvist avgick under 

våren.  

Uppgifter 

Att arrangera såväl längre som kortare resor för våra medlemmar. 

Löpande verksamhet 

Vårens kyrkresa till Valdemarsvik 10 april lockade 34 resenärer. Efter kyrkbesöket åts lunch 

på Fyrudden hos ”Ida på Udden”. Vår landsskapcirkel 2016 Estland/Lettland avslutades med 

en resa till Estland 17 maj. Intresset för resan var inte stort men vi blev 26 resenärer som  

deltog. En rundresa som avslutades på ett SPA-hotell i Otepää. Distriktets sommarresa till 

”Eksjö Tatoo” 13 augusti blev snabbt fulltecknad, då antalet biljetter till vår förening var 

begränsat till 32 stycken. Resan var sponsrad av distriktet. Två cirklar om Irland genomfördes 

HT och VT som avslutades med en resa 29 augusti till 5 september. 50 resenärer fick uppleva 

en intressant resa på västra Irland inklusive Belfast. Höstens kyrkresa till Kumla gjordes 25 

september med 26 medlemmar. Efter gudstjänsten intogs lunch vid Kumla Sjöstad, restaurang  
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Goda Rum. Tillfälle gavs efter lunchen att strosa runt i växthuset samt parken och njuta av 

alla vackra växter. Intresse för våra kyrkresor är vikande och styrelsen har bestämt att i 

framtiden inte arrangera fler. Sista resan för året var till julmarknaden i Hovstallarna 25 

november. Denna resa blev snabbt fulltecknad och vi fyllde bussen med 50 personer. 

Väntelistan för att om möjligt få ett återbud var lång. 

 

Under året har nedanstående förändringar skett i vår medlemskår. 
Nya medlemmar. 

Eva Larsson, Gerd Wass, Kerstin Forsman Eriksson, Eva Kleen, Ulf Kleen, Liliane Eriksson, 

Ylva Mölder, Kjell Granath, Dan Bäcklin, Anita Wassholm Karlsson, Harriette Torstensson, 

Sten-Åke Nilsson, Birgitta Eskilsson, Inger Kulander, Björn Lundgren, Bo Adolvsson, Berit 

Gustafsson, Viktor Talsi, Mats Uppenberg, Eva Elmberg, Clary Andersson,  Kerstin Berg, 

Gunilla Eriksson, Juri Tavast, Berit Tavast.  

 

Tillflyttade från annan förening 

Tommie Holmgren, Britt Holmgren, Ulla Kåge, Tony Ringlander. 

 

Avlidna  

Lars Nilsson, Roland Öster, Björn Bressler, Anna-Stina Sjöblom, Margit Karlsson, Irene 

Johansson, Birgitta Skibniewski, Lars Johansson, Aino Svensson, Åke Remning. 

 

Utträdda ur föreningen  

36 stycken.  

 

Frånflyttade 

3 stycken. 

 

Övrigt. 
SPF Seniorerna Finspång har under verksamhetsårets slut 2016 570 medlemmar. Tyvärr har 

vårt medlemsantal minskat något under året. Styrelsen får arbeta med att vända trenden med 

minskat intresse hos nyblivna seniorer att komma med i vår förening. Nuvarande medlemmar 

uppmanas att ta med vänner för att väcka intresse att delta i våra aktiviteter.  

SPF Seniorerna Finspång deltog den 24 september, som utställare i Företags- 

och Föreningsmässan ”Finns i Finspång”, i marknadsförings- och medlemsvärvningssyfte. 

Föreningen fick ett antal nya medlemmar vid denna aktivitet. Vi kommer att fortsätta arbetet 

för våra medlemmar inom det viktiga Kommunala pensionärsrådet (KPR) och via distriktet i 

Regionens Pensionärsråd (RPR). 

Vi har under året aktivt deltagit i av distriktet arrangerade konferenser och utbildningsdagar. 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas att dessa liksom våra tidigare 

medlemmar skall uppleva glädje och nytta av sitt medlemskap. Ekonomisk rapport för 2016, 

budget för 2017 och revisorernas rapport som separata rapporter. 

Vi tackar alla som arrangerat eller deltagit i månadsmöten, studiecirklar, resor och andra 

aktiviteter. Detta innebär att vi stärker vår gemenskap, ökar vår trygghet och höjer vår 

livskvalitet. 
Styrelsen riktar ett varmt tack till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete och till 

Finspångs Kommun för det anslag vi erhållit som stöd för att driva vår verksamhet. 
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Finspång i februari 2017 

 

 

Anders Andersson ordförande 

 

 

 

Inger Welander vice ordförande  Sten Brandberg sekreterare  

 

 

 

Carl-Johan Dyverfeldt kassör  Kerstin Lundqvist vice sekreterare 

 

 

 

Elisabeth Blomkvist ledamot  Bertil Nilsson ledamot 

 

 

 

Iréne Andersson ledamot   Eva Östberg Björkhager ledamot 

 

          


