
Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Trögd 2020

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande  Monica Johansson.

 V. ordförande  Sture Pettersson.

 Sekreterare  Marianne Andersson.

 V. sekreterare  Kerstin Ryman.

 Kassör  Else-Britt Andersson.

 Övriga ledamöter: Ingvar Bergdahl och Mona Ahlberg.

 Suppleanter:  Bengt-Olof Lennartsson, Ingemar Andersson och Gilbert Eriksson

Boulesektionen har bestått av Marianne Andersson, Barbro Hellström, Göran Karlsson, 
Bengt-Olof Lennartsson, Anders Andersson, Nils Eriksson och Ove Loberg.

Studieansvarig.  Mona Ahlberg

Stickcaféansvarig:  Gunilla Melin.

Friskvårdsansvarig:  Birgitta Andersson och Yvonne Axelsson

Trafikansvarig:  Kjell Johansson.

Hörselansvarig:  Ivar Johansson.

Synansvarig:  Siv Ihildes.

Rekryteringsansvariga har ordförande och Ulla Haeger varit.

Medlemsantalet var vid årets slut 211 personer. Styrelsen har under året haft 1 protokollfört 
sammanträden. 

Årsmötet hölls den 12 februari i Trögdsgården. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds
det på kaffe med dopp. Syster Lydia berättade sedan om sitt konstnärliga arbete i trä som idag
smyckar många religiösa lokaler i Sverige.

Från mitten av mars har alla aktiviteter som var planerade fått ställas in då myndigheterna 
infört restriktioner för antal personer som fått samlas vid arrangemang allt för att minska 
smittspridningen av den pandemi som drabbat världen.

Utomhusaktiviteter med begränsat antal personer har varit tillåtet så boulesektionen har under 
vår, sommar och tidig höst erbjudit de som vill att spela utomhus. Inget seriespel eller 
tävlingar har däremot förekommit. Ett 20-tal medlemmar har deltagit vid denna aktivitet varje
gång.

Under en helg i augusti gjordes en genomgripande renovering av utebanan. Den gamla 
beläggningen skrapades bort och nytt grus lades på i ett ca 20 cm tjockt lager med hjälp av 
inhyrda maskiner. Arbetet gjordes av några av föreningens medlemmar under ledning av 
Kenneth Gustavsson (inlånad expert). Upprustningen sponsrades till stor dela av lokala 
företagare.



Under senare delen av hösten ökade smittspridningen i Enköping och vi beslutade att stänga 
Boulehallen för allt spel tills vidare.

Under tidig höst var stickcaféet en samlingsplats för 8-10 flitiga damer.

Styrelsen tackar för det gångna året och ställer sina platser till årsmötets förfogande.

SPF Seniorerna Trögds styrelse

________________ _______________ _____________________-

Monica Johansson Sture Pettersson Marianne Andersson

_________________ ________________ _____________________

Else-Britt Andersson Ingvar Bergdahl Mona Ahlberg

___________________ _________________ ______________________

Bengt-Olof Lennartsson Ingemar Andersson Gilbert Eriksson

_______________________

Kerstin Ryman


