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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 
 
SPF Seniorerna Älvsborg är en av 21 lokala föreningar inom SPF Seniorerna; distrikt Göteborg. 
Föreningen bygger på att vara aktivt verksam för att främja medlemmarnas intressen vad gäller 
hälsa, ekonomi och bostad såväl lokalt, regionalt som på riksnivå. 
 
Lokalt skall vi förse våra medlemmar med trevlig och givande underhållning och intressanta 
aktiviteter liksom information om vad som sker i vår stadsdel på de områden som berör  
oss ;Vården, Omsorgen och Boendet. 
Vårt eget program skickas ut höst och vår och information om stadsdelens agerande sker genom 
Pensionärsrådsrepresentanten på månadsmötena och inlägg på vår hemsida. 
Som årsmöteshandlingarna visar, har vi under året haft ett rikligt utbud av olika möjligheter till 
samvaro och aktivitet. Våra månadsmöten har alltid många besökare och det beror på att pro-
gramgruppen lägger sig vinn om att erbjuda ett varierat utbud. I vår styrelse har vi valt att arbeta 
med funktionärsgrupper som ansvarar för de olika aktiviteterna. Dessa är navet för all verksamhet 
och utan deras engagemang vore vi ingen förening. Vi är lyckligt lottade, som har så många duk-
tiga medarbetare i kommittéer och styrelse. Ett särskilt tack till dem för allt engagemang de lägger 
ned för att erbjuda våra medlemmar tillfälle till en trevlig samvaro. 
 
Tack till er alla för det förtroende och den uppskattning ni visat oss under det gångna året. Vi ser 
med tillförsikt fram mot det nya året och hoppas att vi tillsammans skall bidra till att SPF 
Seniorerna Älvsborg även i fortsättningen förblir en aktiv och levande förening som lockar nya 
medlemmar till vår förening liksom vi skall arbeta med att behålla och ge våra ”gamla” med-
lemmar en möjlighet till god utvecklande samvaro. 
 
Västra Frölunda den 16 januari 2018 
 
Ewa Erikson 
Ordförande 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


