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Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Fårö år 2020  
Organisationsnummer: 834001-7212

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande Eva Johansson
Vice ordförande Birgitta Tordling Liller
Kassör Jan Nordin
Sekreterare Siv Söderdahl
Vice sekreterare Birgitta Alkin
Utan portfölj Hans Engström
Webb och medlemsregister ansvarig: Björn Jonsson

Revisorer har varit Stig Norrby och Måns Lagerlöf. Måns valdes som fyllnadsval på 1 år för 
Åke Didriksson som flyttat till fastlandet. Som ersättare på 1 år valdes Arne Korp.  

Valberedningen har bestått av Britt Olsson tillika sammankallande, Kjell Mathson och Laila 
Persson. Under sommarhalvåret valde Britt Ohlsson och Laila Persson att sluta i föreningen 
och kvar i valberedningen blev endast Kjell Mathson.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten. Därutöver har vi ibland vid 
månadsmöten fört minnesanteckningar.

Föreningen har vid årets slut 123 medlemmar och 21 vänmedlemmar. Medlemsavgiften har 
varit 250 kr för medlem och vänmedlem 100 kr.

Som ni alla vet drabbades ju hela vår värld av Corona en pandemi som vände upp och ner på 
hela vår förenings verksamhet. Vi fick ändra vårt arbetssätt och det tog tid för oss att hitta ett 
bra och säkrare sätt som vi kunde träffas på och också nå ut på till alla våra medlemmar.

Vi hann med vårt årsmöte för 2020, Efter årsmötet fick vi tyvärr ställa in alla våra cirklar och 
nästa alla aktiviteter. Denna begränsning av verksamheten kommer givetvis att påverka vårt 
ekonomiska resultat för året 2020. Ingen försäljning av kaffe, ingen loppis i bygdegården, ett 
fåtal lotterier och högre lokalhyra p.g.a. byte till större lokal. Som vanligt har vi skänkt 1000 
kr till Röda Korset för insamlingen till världens barn.

Det årliga Stipendiet ur Ann-Marie Werkelins minnesfond har inte delats ut i år p.g.a. att det 
inte funnits någon 9.de klass i Fårösundsskolan detta läsår.

Under våren beslöt sig en grupp medlemmar för att vår sånggrupp Fåröfröjd skulle bilda en ny
egen förening. Det gav styrelsen en hel del huvudbry eftersom namnet Fåröfröjd är knutet till 
SPF Fårö sedan 25 år tillbaka i tiden. Nu är namnet vårt och registrerat för en 10 års period 
framåt. Ungefär mer än hälften av de tidigare kördeltagarna valde att inte följa med. För 
närvarande söker vi efter en ny ledare. Det är dock vår mening att Fåröfröjd ska ta ton igen. 



Verksamheter som har genomförts under Corona pandemin har naturligtvis inte varit i 
närheten av övriga år. Nedanstående Corona anpassade verksamheter har genomförts såväl 
inom- som utomhus med väl tilltagna avstånd: 

 Årsstämman genomfördes den 24 februari. Efter mötet lyssnade vi till dagens 
gästtalare David Ruthström som visade delar ur sin nya Fårö film. 

 9 mars föredrag av Andrea Ekström som visade och talade om nyttan med Yoga 
gymnastik 

 1 juni besökte 7 medlemmar file Hajdar för att njuta av den blommande Guckoskon
 17 augusti medlemsträff i Fårö Bygdegård där vår ordförande Eva Johansson tagit 

fram ett quiz som besvaras i samband med promenad. Vi bjuder på grillad korv
 7 september medlemsträff i Fårö Bygdegård där 94 åriga Herdis Molinder tar oss 

med på ett trevligt och spännande föredrag om hur hennes bok ”!mina första 94 år” 
kom till. Vi bjuder på grillad korv

 2 oktober träffas vi åter i Fårö Bygdegård för att lyssna på tandläkare Peter Stade 
som håller ett givande och intressant föredrag om vår tandhälsa. Vi bjuder på frukt

 13 november ses några medlemmar vid Dämba Hylu för att titta på den gamla 
vattensågen med omgivningar 

Vid distriktets årsmöte i augusti på Suderbys herrgård deltog vice ordförande 
Birgitta Tordling Liller.
 

Vi vill härmed framföra vårt varma tack till alla medlemmar för året som gått. Vår 
förhoppning är att när vi närmar oss våren 2021 ska kunna träffas som förr och komma igång 
som vanligt med våra medlems träffar.

Fårö den 18 januari 2021

_________________________________ _________________________________
Eva Johansson, ordförande Birgitta Tordling Liller, vice ordförande 

__________________________________ _________________________________
Jan Nordin, kassör Siv Söderdahl, sekreterare

___________________________________ __________________________________
Birgitta Alkin, vice sekreterare Hans Engström, utan portfölj

___________________________________
Björn Jonsson, webbansvarig


