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SPF BORÅS 3:an 

Verksamhetsberättelse för år 2016 

 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret utgjorts av 

sju ordinarie ledamöter: 

 
Ann-Christin Johansson  ordförande 

Bertil Melin   vice ordförande 

Margareta Nermansson  kassör  

Helvi Jakobsson  vice kassör 

Anna-Lisa Nyström  sekreterare 

Monika Eggenberger Kettil medlemssekreterare / vice sekreterare 

Gösta Olofsson  ordinarie ledamot   

  

Övriga förtroendeuppdrag har under det gångna verksamhetsåret 

innehafts av: 
Revisorer:   Bo Gamalielsson, Leif Öster 

Studieombud:   - - - - - - - - - - - - -                         

Reseombud   Charlotte Boström, Rolf Bronshammar 

Teaterombud:   Solveig Carlsson, Siv Andersson 

Ombud för folkhälsa och säkerhet: Berit Liberg, Eva Bergqvist 

Ansvariga för föreningens boule: Sten Sääf (tis.), Ove Samuelsson, Bertil Larsson (ons.) 

Ansvarig för föreningens bangolf: Anne-Maj och Lars-Arne Långerud 

Ansvariga för föreningens promenader: Solveig Carlsson, Arne Ahl 

Ansvariga för föreningens gymnastik: Berit Liberg, Monika Eggenberger Kettil 

Värdar vi våra möten: Maj-Britt Andersson, Clary Hjelmstedt,  

                          Marie-Louise Andersson 

Ansvariga för föreningens hemsida: Leif Olofsson, Leif Öster 

Ansvarig för föreningens medlemsregister: Monika Eggenberger Kettil, Ulla Wahlin 

 

Årsavgiften för 2016 har varit 220 kronor 

 

Valberedning                            
Beslutades att valberedningen inför årsmötet 2017 skall bestå av tre ordinarie ledamöter. 

 

Ledamöter: Årsmötet valde Larsgöran Arvåker och Bo Gamalielsson med Larsgöran 

som sammankallande. Senare under året valdes också Ulla Hansson, som ordinarie 

ledamot i valberedningen inför årsmötet 2017.    

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 15 protokollförda styrelsemöten. 
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Antalet medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årets början 181 st. och hade den 15 juni ökat till 187 

medlemmar. Den 1 juli överfördes alla medlemmar från SPF Lugnet till Borås 3:an, då 

Lugnet i månadsskiftet juni/juli 2016 avslutade sin förening. Borås 3:an utökades då 

med 225 nya medlemmar och blev totalt 412 medlemmar. I slutet av år 2016 har 

förbundet övergått till ett nytt medlemsregister. Det nya medlemsregistret har strulat en 

hel del och i skrivande stund är det svårt att riktigt få fram antalet medlemmar. Vid 

styrelsemöte den 15 december 2016 var 417 medlemmar inregistrerade. Vi får 

återkomma med detaljinformation, då det nya medlemsregistret är helt klart och 

fungerar tillfredställande.  

 

           

Verksamhetsårets månadsträffar: 
Föreningen har under verksamhetsåret haft 8 välbesökta månadsträffar. Aktuell 

information, trivsam samvaro runt kaffeborden och vinstdragning finns alltid med vid 

våra månadsträffar. Dessutom har månadsträffarna haft underhållning av olika slag, 

såsom sång och musik av Sten och Rune Svantesson tillsammans med Göran Mitchen 

samt av kyrkoherde Lars Kempe med kantor Jimmy Sjölund som tillsammans tolkat och 

berättat om ”Elvis i våra hjärtan”. Kriminalinspektör Claes Persson har talat över ämnet 

”Brott mot äldre” och Mats Svensson har berättat om sina långseglatser på Medelhavet.  

Vidare har våra egna medlemmar medverkat: Lars Inge Persson och Anna-Lisa 

Nyström har testat våra musikaliska kunskaper med en musiktävling. Lars Inge har även 

lite då och då underhållit oss med dragspelsmusik till vår allsång och på vår julfest fick 

vi lyssna till vackra julsånger av vår medlem Bo Gamalielsson med Anders Stenberg 

som ackompanjatör. Vår egen jultomte har besökt oss och tillsammans med sina ”tomte-

nissor” medverkat vid vinstdragningen av det stora julklappslotteriet.   

    

    

Verksamhetsårets sammankomster i samverkan med SPF Lugnet 

 
Den 17 mars 2016 inbjöd SPF Borås 3:an, SPF Lugnet till en vårfest / ”Kick off” på 

Ribbingsgården med god mat och underhållning av Sparrebandet.  

 

Den 10 maj 2016 inbjöd SPF Lugnet, SPF Borås 3:an till en gemensam månadsträff i 

lokal Åsikten på Träffpunkt Simonsland. Träffen började med en tillbakablick av SPF 

Lugnets verksamhet och slutade med samtal om och tankar inför framtiden. 

 

Den 12 maj 2016 inbjöd SPF Lugnet, SPF Borås 3:an till en heldagsresa till Visingsö. 

 

Den 9 juni 2016 inbjöd SPF Borås 3:an, SPF Lugnet till en gemensam utflykt till 

Transåssjön med dragspelsmusik, allsång, tipspromenad, fikakorg och gemytlig 

samvaro. Lars Inge Persson bidrog med dragspelsmusik och Leif Olofsson med 

frågorna till tipspromenaden.    

 

 

Övriga aktiviteter under verksamhetsåret 
 

Den 27 september 2016 inbjöd styrelsen till en träff med samtliga medarbetare. 

 

Den 26 oktober 2016 ordnades en träff för föreningens nya medlemmar. 



Studiebesök          3/5 
Föreningen har inte arrangerat några egna studiebesök under verksamhetsåret 2016. 

 

Studiecirklar          
Ämne: ”Komedi då och nu”  
Ett 20-tal medlemmar har samlats fyra måndagar under våren och tre måndagar under 

hösten för att i ord och bild få en god orientering om komedins historia då och nu. 

Ledare: Solveig Carlsson och Ingvar (IKE) Kettil 

 

Ämne: ”Vinkunskap” 

10 medlemmar har under hösten vid fem tillfällen samlats på restaurang Guldkanten för 

att få kunskap om olika viner passande till olika sorters mat.  

Ledare: Karl-Erik Svensson 

 

Ämne: ”Vi lär oss squaredance” 

Föreningen har under hösten erbjudit en kurs i squaredance, men på grund av för få 

deltagare har kursen ställts in.  

Ledare: Ingvar Kettil  

 

 

Vi äter lunch tillsammans 
Under våren har föreningsmedlemmar vid tre tillfällen samlats på restaurang ”Passion” 

och under hösten på restaurang ”Springrolls” för att äta lunch tillsammans under 

trivsam gemenskap. Deltagarantalet har varit c:a 15 personer varje gång.  

Kontaktperson: Anna-Lisa Nyström 

  

  

Teaterbesök            

Våra medlemmar har under året getts möjlighet att se följande föreställningar:  

12 mars Fenixteaterns föreställning – Halabalo på hemmet på Sinnenas hus 

  9 april Borås Stadsteater – Romeo och Juliette på värdshuset Verona 

11 april  Milda makters föreställning – I ur och dur på Sagateatern 

29 oktober Jan Hjalmarssons föreställning – Sugar – i hetaste laget på Sagateatern 

10 december Borås Stadsteaters föreställning - Cabaré  

Teaterombud: Solveig Carlsson och Siv Andersson. 

 

 

Mannekänguppvisning 
Vid två tillfällen under året, den 16 mars och 19 oktober, har våra medlemmar bjudits in 

till mannekänguppvisning av affären Lindri på Österlånggatan. Ett 20-tal medlemmar 

har deltagit varje gång. 

Kontaktperson: Charlotte Boström 

       

Resor 
Vår förening har under året getts möjlighet till följande resor / utflykter: 

12 maj Heldagsresa till Visingsö anordnad av SPF Lugnet  

  9 juni Vårutflykt till Transåssjön med tipspromenad, dragspel och allsång 

23 november Resa till Åby travbana i Mölndal. Resan ställs in p.g.a. för få deltagare. 

November:    Tips från reseombuden på trevliga julmarknader i Göteborg 

Reseombud: Charlotte Boström och Rolf Bronshammar  

           



Tävlingar            4/5 

Vår förening, SPF Seniorerna Borås 3:an, har deltagit i SPF:s frågetävling ”Hjärnkoll” 

den 29 januari i Rångedala Bygdegård. Vårt tävlande lag: Inga Sjöqvist, Curt Brunevik 

och Margareta Nermansson tävlade mot lag från Bollebygd, Tre Ess och Horred. 

Tävlingen var mycket jämn poängmässigt och Bollebygd vann med 10 poäng. Många 

från vår förening hade kommit till Rångedala för att heja på vårt lag.  

 

   

Friskvård      

                          
Promenad på söndagar klockan 10.00  
Under våren och hösten har promenadsugna medlemmar samlats utanför Träffpunkt 

Simonsland för att via samåkning i bil åka till olika friluftsområden och parker inom 

Borås stad för gemensam promenad, gemenskap och fika.  

Ledare: Solveig Carlsson och Arne Ahl 

 

Boule  

har spelats på tisdagar klockan 10.00 och onsdagar klockan 13.20  
Många medlemmar har varit med i föreningens bouleverksamhet. På sommarhalvåret 

har spelet varit förlagt till Kransmossens idrottsplats och på vinterhalvåret till boule- 

hallen på Borås Boulecenter.                                                                             

Ledare: Sten Sääf (tis.), Ove Samuelsson och Bertil Larsson (ons.) 

 

Lätt gymnastik på onsdagar klockan 10.30 
Föreningsmedlemmar har under året samlats på Träffpunkt Simonsland, lokal Stenen, 

för att tillsammans genomföra nyttiga rörelser till musik. 

Ledare: Berit Liberg och Monika Eggenberger Kettil 

 

Vattengympa på Alidebergsbadet måndagar klockan 08, 09 och 10.30 
Föreningen har också i sitt programblad tipsat sina föreningsmedlemmar att vara med i 

vattengympa på Alidebergsbadet på måndagar. 

Kontaktperson: Helvi Jakobsson 

 

Bangolf i Boråshallen på torsdagar klockan 13.15  

Torsdagar, under en period på våren och en period på hösten, har våra medlemmar haft 

möjlighet att spela bangolf i Boråshallen. 

Ledare: Anne-Maj och Lars-Arne Långerud 

 

  

 Föreningens representation i olika sammanhang 
  

 SPF-representant i Borås Stads Centrala Pensionärsråd (CPR):  
Anna-Lisa Nyström 

 

 SPF-representanter i Borås Stadsdelsnämnders Pensionärsråd  (KPR) 

      Stadsdelsnämnd Väster:  Inga Sjöqvist 

      Stadsdelsnämnd Väster: Leif Öster 

      Stadsdelsnämnd Norr: Solveig Carlsson 

      Stadsdelsnämnd Öster: Eva Bergqvist 

      Stadsdelsnämnd Öster: Arne Ahl  
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Kurser, konferenser och övriga träffar där föreningen varit 

representerad: 
Ann-Christin Johansson och Bertil Melin har den 9 april 2016 deltagit i SPF 

Seniorerna Södra Älvsborgs Distriktsstämma förlagd till Textile Fashion Center i        

Borås.  

 

Vidare har föreningen under år 2016 varit representerad vid ordförandekonferens,  

reseträff, folkhälso- och säkerhetskonferens, konferens för utveckling av 

föreningens nya hemsida och nya medlemsregister samt konferens för KPR-

ledamöter - samtliga träffar arrangerade av vårt distrikt och de flesta träffarna förlagda 

till Rångedala Bygdegård.  

 

Styrelsen har även varit representerad vid möten med SPF Seniorerna Samarbetskrets 

för Borås Stad och vid husmöten på Träffpunkt Simonsland.  

  

       

Samgående mellan de centrala SPF-föreningarna i Borås stad  
Arbetet mot en sammanslagning startade redan 2015. Hösten 2015 beslutade SPF 

Seniorerna Boråsbygden att de vill ”avvakta” med samgåendet och vara kvar som en 

egen förening. SPF Seniorerna Lugnet och SPF Seniorerna Borås 3:an fortsatte ändå 

enligt planerna mot ett samgående. Många ansåg det viktigt, att Borås 3:an, som i 

november 2015 firade sitt 75-års jubileum, får fortleva som ”Sveriges äldsta SPF-

förening”. Vid våra respektive årsmöten i februari 2016 togs ett andra, slutgiltigt beslut 

angående samgående mellan våra två föreningar, genom att SPF Seniorerna Lugnet i 

månadsskiftet juni/juli 2016 avslutade sin förening och involverades med SPF 

Seniorerna Borås 3:an, som på detta sätt kvarstår som ”Sveriges äldsta SPF-förening”. 

Samgående har gått smidigt och styrelsen arbetar tillsammans med föreningens övriga 

medarbetare med att kontinuerligt utveckla vår förening. 

 

Under hösten 2016 har SPF Seniorerna Boråsbygden väckt frågan återigen att gå 

samman med SPF Seniorerna Borås 3:an. Föreningen planerar att vid årsmöte i februari 

2017 ta ett andra, slutgiltigt beslut att vid halvårsskiftet 2017 avsluta sin förening och gå 

samman med SPF Seniorerna Borås 3:an.  

  

Slutligen riktar styrelsen ett stort tack till er alla för visat förtroende, för 

positivt arbetsklimat och för en fin gemenskap vid våra välbesökta träffar. 

 

Borås i februari 2017 

 

 

Ann-Christin Johansson  Bertil Melin  Anna-Lisa Nyström 

Ordförande   Vice ordförande Sekreterare  

  

 

Monika Eggenberger Kettil Margareta Nermansson Helvi Jakobsson 

Medlemssekreterare / vice sekr.  Kassör  Vice kassör  

 

 

Gösta Olofsson 

Ordinarie ledamot   


