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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

SPF Seniorerna Markbygden 

 
Styrelsen hade under året följande sammansättning: 
 

Ordförande Egon Svensson, Skene  
Vice ordförande Ingrid Andersson, Kinna 

Kassör  Bengt Johansson 
Sekreterare Eva Svedberg, Kinna  

Övriga ledamöter Anita Öresjö 
  Kjell-Arne Arvidsson 

  Elisabeth Alexandersson 

  Helen Frostholm 
  Lars-Olof “Putte” Ehrnlund 

 
 

Styrelsen har varit samlad vid tio tillfällen. 
 

Medlemsantalet har under året minskat med 2 % från 395 till 387 
medlemmar. 

 
I Kommunala pensionärsrådet (KPR) har Eva Svedberg varit ordinarie 

ledamot och Ingeborg A-son-Turesson har varit ersättare. 
 

KPR har under året haft fyra gemensamma möten och mötena präglas av 
givande och konstruktiva diskussioner rörande äldrefrågor.     

 

Under året har vi från SPF väckt frågor om bl.a. 
 brukartiden inom hemtjänsten 

 inställelsetid vid trygghetslarm 
 definition av trygghetsboende 

 vem ska ansvara på helger för inringning av personal till 
äldreboendena 

 sjukfrånvaron i äldrevården 
 vem ska ansvara för service av leasingbilar 

 varför stora skillnader mellan äldreboendena i Marks kommun när 
det gäller trygghet, bemötande o.d. 
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Vi finns också representerade i referensgrupp för anhörigverksamhet, 
frivilligverksamhet och dagsjukvård samt deltar i patientråd vid Närhälsan 

i Kinna. 
 

Ekonomi – föreningens ekonomi redovisas i särskild handling som finns 
tillgänglig vid årsmötet. 

 
Revisorer har varit Anders Lindal, Fritsla, Lazslo Pacsay, Kinna och 

ersättare Lena Lantz, Kinna  
 

Månadsträffar - Föreningen har haft nio sammankomster under året.  
 

I Kinnaborgssalen, Kinna har vi bl.a. bjudits på en föreläsning om hjärt- 

och kärlsjukdomar, information om Knallen och hans marknad och 
försäljning, polisen har informerat om den ökande kriminaliteten mot 

äldre och gett goda råd och rekommendationer.  Musikunderhållning med 
melodikryss med Putte, goa klassiska låtar med de lokala favoriterna Jerry 

och Tore samt kända julsånger med kören Carpe Vocalis. Räkfrossa i 
september med många deltagare. Och som traditionen bjuder luciatåg vid 

decemberträffen.  
 

Årsmötet hölls i februari månad. 
 

Sveriges Nationaldag firades traditionsenligt vid Kinnaströms sportstuga. 
T.f. kommunalråd Peter Landgren höll talet till Sverige, vi bjöd på 

tipspromenad och många jordgubbstårtor. 
 

Hjärnkoll – SPF Markbygden har återigen deltagit i frågesport-

turneringen Hjärnkoll, men vårt lag, bestående av Agneta Meijer, 
Egon Svensson och Eva Svedberg, lyckades inte i år gå vidare till 

distriktsfinalen. 
 

Gruppen med konstintresserade  
Under året har gruppen, utom sommarmånaderna och tiderna runt jul, 

setts varannan vecka i Församlingshemmet i Skene på våren och på 
Rydals museum på hösten, där Bengt-Göran Johansson mycket målande 

berättat om olika konstnärer och perioder i konsten. Utom rent måleri har 
han även tagit upp grafik, skulptur, foto och installationer. 

 
Gruppen har varit på Louisiana konstmuseum i Danmark två gånger. Vid 

vårbesöket var vädret ljuvligt så vi fick möjlighet att promenera i parken 
och se alla de fina skulpturerna. Vi har dessutom besökt konstmuseet i 

Skövde Kulturhus, Rörstrands museum i Lidköping, Vandalorum i Värnamo 

och länsmuseet i Jönköping.  
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Årets konstnärsbesök var Ulla Zimmerman, som mycket målande beskrev 

sin konst och vad som inspirerat henne genom åren. 
 

 
Medlemsaktiviteter/Folkhälsoarbete 

Bridgespel två ggr per vecka med många spelare varje gång. 
Boule spelas varje vecka både inomhus på vintern och utomhus 

sommartid med med ett 15-tal deltagare varje gång. 
Bowling spelas varje vecka. 

Vattengympa två ggr per vecka under våren med stort deltagarantal och 
under hösten en gång per vecka. 

Canastaspel en gång per vecka. 

Ung på 60-talet – en studiecirkel som pågått under hela året. 
 

En jazzcirkel har pågått under hela året utom sommarmånaderna och vi 
har sista torsdagen i månaden träffats i föreningslokalen eller hemma som 

hos cirkelns ledare, Putte Ehrnlund. Varje träff har haft ett speciellt tema 
som t.ex. varit storband, trumpetare och svenska solister. Varje deltagare 

har valt ut sin favoritlåt och berättat varför den aktuella låten valts innan 
den spelats upp. Eftersom dagens deltagare har väldigt olika smak, får vi 

lyssna till allt från gammal god New Orleansmusik till modern 
avantgardistisk jazz. Detta har gjort att många av oss har börjat lyssna till 

musik som vi inte gjort tidigare.  Vi har besökt Club Jazz in Time på 
Sinnenas Hus i Borås, där Peter Asplund med sitt band Peter Asplund 

Aspiration framträdde. 
 

Gourmetklubben, en träff för gourmeter för att njuta av läcker mat och 

goda viner under trivsamma former har startats i höst. Tanken är att man 
skall träffas två gånger under våren och två gånger under hösten. 

Intresset för att vara med har varit mycket stort.  
 

Söndagsfiket Vi har under senhösten på försök startat söndagsfiket – en 
samlingsplats varannan söndag för eftermiddagsfika. Försöket kommer att 

permanentas under nästa år. 
 

Resor –Vid alla lokala researrangemang samarbetar vi med SPF 
Seniorerna Horredsbygden. Vid längre resor med övernattning finns ett 

samarbete inom hela distriktet.  
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Följande resor har genomförts under året: 
- IKEA-resa i mars 

- Gunillaberg i Bankeryd i maj 
- Göteborgs södra skärgård i juni 

- Göteborgs norra skärgård i september 
- Hellmans Drengar i december 

 
Ytterligare resor har planerats, men tyvärr fått ställas in p.g.a. för dåligt 

intresse. 
 

Hemsidan är numera en självklar källa till information. Vi sänder också ut 
all information via e-post. 

 

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla medlemmar för ett gott 
samarbete under året. 

 
Kinna januari 2018 

   
 

 
Egon Svensson Ingrid Andersson Bengt Johansson 

 
 

 
Eva Svedberg Anita Öresjö  Kjell-Arne Arvidsson 

 
 

 
Helen Frostholm Putte Ehrnlund Elisabeth Alexandersson
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Handlingar till årsmötet för SPF Seniorerna 

Markbygden 

 

14 februari 2018 

================================ 

 


