
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FÖR SPF SENIORERNA TUVE GÖTEBORG ÅR 2021

STYRELSE, vald 12 mars 2021, har bestått av:

Ordinarie ledamöter: Suppleant:

Margareta Glise ordförande Tomas Glise
Kjell Setterstig vice ordf/kassör
Lars Bergström sekreterare
Inger Augustsson ledamot
Ingemar Jonsson ledamot

ÖVRIGA  FUNKTIONÄRER:

Revisorer: Valberedning:
Bengt Forshult Tomas Glise
Kjell Martinsson suppleant Karl-Gustaf Jönsson

Carin Bjarnesund

Arbetsgrupp1: Hälsovårdsombud:
Tomas Glise Lars Bergström
Karl-Gustaf Jönsson
Leif Krès Reseombud:
Hans Pedersen Hans Pedersen

Margareta Glise
Arbetsgrupp 2:
Ingrid Setterstig Trafikombud:
Gudrun Hernborg Kjell Setterstig
Birgitta Jönsson
Solveig Jonsson Studieombud

Kjell Setterstig
Ombud vid distriktets årsstämma:
Vid årsstämman begränsades föreningens Ansvariga för hemsidan: 
deltagarantal till 2 ledamöter ur styrelsen: Ingemar Jonsson
Kjell Setterstig och Margareta Glise Margareta Glise

Pensionärsrådet Norra Hisingen: Ansvariga för medlemsregistret:
Inger Augustsson ersättare Kjell Setterstig

Margareta Glise
Tomas Glise

Lotteriansvariga:
Tomas Glise
Hans Pedersen



VERKSAMHET
Medlemsantalet vid årets slut den 31 december 2021 var 196 personer.

Under året har hållits 8 protokollförda styrelsemöten, varav ett planeringsmöte i juni 
samt 7 månatliga styrelsemöten.

MÅNADSMÖTEN  
På grund av pandemin ställde vi in samtliga månadsmöten under våren. Årsmötet 
fick genomföras som poströstning, s k ”per capsulammöte”. Från och med september
kunde vi genomföra alla fyra planerade månadsmöten. Dock tvingades vi lägga 
novembermötet en vecka tidigare, då samlingssalen hade dubbelbokats. Antalet 
deltagare var 252 st vid dessa fyra möten, i genomsnitt 63 st.

Månadsmötenas program har omfattat information om kommande föredrag och 
aktiviteter i föreningen och distriktet, rapportering från möten, inbjudningar, kaffe med
smörgås samt lotterier. Därutöver har vi vid varje månadsmöte haft ett unikt inslag:

21 september Niclas Carlsson med sitt musikquiz
19 oktober Ninna Boberg från Sjöfartsmuséet höll ett föredrag ”staden

vid älven”, Göteborgs utveckling utefter älven
9 november Tore Samuelsson med sin fars bilder ur boken ”Hisingen, 

min far och hans kamera” samt information om bl a
 framtidsfullmakt och testamenten av Christine Löfgren från
 Begravningsbyrå Heaven & juridik
14 december luciaträff  tyvärr utan fysiskt besök av lucior och tomte men

med information av äldreombudsmannen Helena Bjurbäck
om hennes arbete för äldre i kommunen

AKTIVITETER
De inomhusaktiviteter vi normalt bedrivit, line dance, mattcurling och bowling ställdes
likaså in under våren 2021.

För att ge medlemmarna möjlighet till samvaro startade vi från mitten av maj månad 
några utomhusaktiviteter, vilka genomförts vardera en gång per vecka när vädret 
tillåtit. Efter uppehåll under högsommaren pågick de under första delen av hösten:

Vandringar: i Hisingsparken med quiz – med vinster – samt kaffe och våfflor på 
utomhuscaféet vid Slätta Damm. (16 promenader, ca 11 personer varje gång)

Boulespel: på banorna vid Gunnesgärde, där också några bord och bänkar gav 
möjlighet till medhavd fika i paus. (13 speldagar, ca 13 personer varje gång).

Bangolf: under hela säsongen maj – mitten av september har ett antal intresserade 
medlemmar träffats vid Tuve Tigers bangolf med spel och fika. (12 gånger, ca 9 
deltagare varje gång). 




