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Årsmöte 23 februari, kl. 14.00 i Kyrkans Hus! 

Nu är det dags igen! SPF Jernet fyller år och detta firas genom att genomföra 

årsmöte. 

     Under årsmötet kommer att informeras om genomförd verksamhet under 

2015 och planerad kommande verksamhet under 2016. Under mötet kommer 

också att väljas personer till de olika funktionerna under kommande år. 

     Efter årsmötesförhandlingarna kommer David Vedberg att informera i ämnet 

allmän vardagsjuridik. Han kommer framförallt att informera om och svara på 

frågor inom området familjejuridik som exempelvis samboförhållanden, giftorätt, 

fullmakter mm.   

     Årsmöteshandlingar utom ekonomisk redovisning bifogas. Dessutom bifogas 

inbetalningsunderlag för årsavgiften 2016. 

     Föreningen bjuder på kaffe med ”dopp”. Lotteri som vanligt.   

Hans-Ivar Byberg, Ordförande 

 

Rapport från v ordf. – Aktiviteter höst/vinter 2015/2016. 
Efter en långdragen höst slog vintern till med full kraft. Nu är det snöskottning, 

spark och varma kläder som gäller. Liten återblick på evenemangen på sen-hösten 

2015 och starten 2016: 

27 oktober – Sopplunch i Kyrkans Hus med ca 100 deltagare. 

Ann-Marie Byberg hade tillagat en mycket välsmakande Vildsvins-köttsoppa med 

massor av säsongens grönsaker. Bredda ostsmörgåsar serverades till, och många 

gäster gick ett andra varv för påfyllning, så soppgrytan blev i det närmaste tom. 

”Tjejer med drag” stod för underhållningen och i pausen serverades kaffe och 

mockarutor. Göran Carlsson rapporterade från dragningen i sommarens 

Friskvårdstävling och delgav oss namnen på vinnarna. Det visade sig vara ganska 



många, som fick ta del av sponsorernas olika gåvor. Han meddelade också att 

Friskvårdstävlingen kommer att fortsätt under vintersäsongen. Dagen avslutades 

med allsång och sedvanlig lotteridragning. 

Tack till Grupp nr 1 för marktjänsten!  Alla mätta och glada gäster skildes åt med 

en försäkran om att ses igen. 

 

26 november – Julbordsresa med Eckerölinjen. Buss från Österbybruk, ca 60 

deltagare. En mycket lyckad utfärd med god mat och dryck enl nöjda resenärer. 

 

1 december – Adventskaffe i Kyrkans Hus, även då ca 100 deltagare. 

Efter glögg och pepparkaka bjöd SPF Jernet alla gäster på kaffe, saffransbröd, 

äppelrutor och stora pepparkakshjärtan.  Sture Persson sjöng några väl valda sånger 

till gitarrackompanjemang. Ungefär kl 15 tågade Lucia med 23 tärnor in under 

ledning av Barbro Carlsson samt medhjälpare och med kantor Ingemar Gutekvist 

som ackompanjatör. Barnen var i alla möjliga åldrar och sjöng sina julsånger med 

verklig inlevelse och sångarglädje. Ett helt underbart Luciatåg som uppskattades till 

100% av alla gäster. Barnen fick rungande applåder efter sitt uppträdande och 500.- 

lämnades till ledarna att användas till någon senare trevlighet för barngruppen. 

Ledarna tackades med varsin blomma och barnen bjöds på saft och bullar. Våra 13 

Ringlisteansvariga tackades med blommor för sin arbetsinsats under 2015 (man får 

även en liten ersättning för telefonkostnad). 

Grupp nr 2 tackades för att de ställt upp och ansvarat för all service. 

 

12 januari – Julavslutning i Kyrkans Hus med 75 deltagare.  

Radiovarning för snöoväder och halka bidrog nog till att besöksantalet blev något 

färre än vanligt. Risgrynsgröt och smörgåsar med julskinka och ost inmundigades 

och åtföljdes av kaffe och kaka. (Som vanligt ansvarade Ann-Mari för 

grötkokningen) Esbjörn och Sture Hogmark underhöll med musik på nyckelharpa 

samt lite återblickar på sin uppväxt och skoltid i Österbybruk. Efter tack till Grupp 

nr 3 (med förstärkning) förrättades lottdragning.  
Maj-Britt v.ordf 

 

God man och förvaltare 
Vid ett av SPF-Jernets sammanträden togs frågan om god man och förvaltare upp. 

Vi bestämde att skicka frågan vidare till KPR för att få deras synpunkter.  

Vid ett KPR-sammanträde medverkade personal från Överförmyndarenheten i 

Uppsala. 

 



     De har givit ut en broschyr som handlar om ämnet. 

Jag kommer att ta hem denna broschyr för att dela ut till er som är intresserade. 

Vid medlemsträffarna delar jag ut broschyren. 

     Jag delar också ut broschyren ”MÅ BRA” med läkemedel på äldre dar. Glöm inte 

att forskarna säger att vi kan behöva färre läkemedel om vi motionerar. Ha det bra! 
Birgit Vinger. Tel: 211 33. 

 

Bouleverksamheten 

Boulen fortsätter inomhus i gamla gymnastiksalen på torsdagar mellan  
Kl. 15.00--17.00. Vi ska försöka att få hyra inomhusbanorna i Öregrund ett par 
gånger innan våren. För övrigt är det lugnt till sommarspelet börjar. 
     Det blir ett möte innan spelet ute börjar, men det återkommer vi till. Tänk på 
Ålandsboulen i tid, 25--26 maj. Två lag är klara. OBS! Meddela oss så fort ni har ett lag. 

Gunilla och Lena  

 

Planerade SPF bussresor 2016: 

12 – 15/5   Blekinge 

14/6 – 15/6 Hemlig resa… 
”Just det” hemlig – någonstans i Sverige! 

Vecka 37 ev. resa till Nordtyskland 
Frågor och anmälningar till: 
Birgitta Tissier tfn 072 – 542 06 16 

Gerty Bohman  tfn 070 – 692 84 59 

 

Valberedningens förslag till ny styrelse, för kommande valperiod  
Ordf.:       Hans-Ivar Byberg,         (att väljas för år 2016) 
Ledamot     Maj-Britt Burman,         (att väljas för år 2016-2017) 
Ledamot      Lena Aspius,                  (att väljas för år 2016-2017) 
Ledamot          Ingemar Schagerström,  (att väljas för år 2016-2017) 
Ledamot fyllnadsval:     Bo-Göran Carlsson,       (att väljas för år 2016) 
 
Ledamöterna Agneta Rosén och Kerstin Lindgren valdes 2015 för år 2015-2016 
 
Vi är särskilt angelägna att få förslag till program- och reseansvariga representanter. De som har 
sådana förslag kan höra av sig till någon i valberedningen. För valberedningens övriga förslag 
återkommer vi senare.             Tommy Pettersson, valberedningen 

 
 



Medlemsträffar under våren 2016 

12 januari Julavslutning med gröt i Kyrkans Hus 
23 februari Årsmöte 
15 mars Äggsexa 
19 april Herrlunch, Morkala Bygdegård 
24 maj Vårfest  
12 juli Grillafton vid Hembygdsgården 

Ovanstående datum är bokade. Dessa kan ändras om något inträffar. Som vanligt 
ringer våra ”galanta damer” till Er och bekräftar Er eventuella medverkan. 

 

 

Ett ord på vägen 

Ju mer man förstår, desto mer lider man. RENÉ CHAR 

 

”Nu ger vi jernet” 
Välkomna, Styrelsen 
 
 

 

 

 

Våra aktiviteter sker i samarbete med 

 

 
 
 
 
 


