
 

 

Verksamhetsberättelse 2019-01-01 – 2019-12-31 

för SPF Seniorerna Gullvivan i Brösarp. 
Distrikt: 012 Förening: 031 Organisationsnummer: 802527-5879 

 

Styrelsen inklusive övriga funktionärer i SPF Seniorerna Gullvivan  

har under året haft följande sammansättning: 

Philip Ohlsson, ordförande. Lars Andersson, vice ordförande. Anita Persson, kassör. 

Gunbritt Johansson, sekreterare. Bo Nordberg, ledamot. 

Suppleanter: Inger Göransson Bengtsson och Göran Tilly. 

Revisorer: Ronny Hansson och Karl-Gustf Nilsson. 

Revisorssuppleant: Karl-Erik Ståhlhandske. 

Valberedning: Georg Sjöholm och Uno Nilsson. 

Medlemsregisteransvarig tillika webbansvarig: Henry Svensson, adjungerad till styrelsen. 

Friskvårdsansvarig: Siv Svensson, adjungerad till styrelsen. 

Reseansvarig: Barbro Andersson, adjungerad till styrelsen. 

Programråd: Marita Olsson och Ulla Grönberg, adjungerade till styrelsen. 

Utbildningsansvarig: Anita Persson. 

Trafikansvarig: Jan Johansson 

Ansvarig för arrangemang, månadsmöten och fester: Gunbritt Johansson. 

Ombud i Tomelilla kommuns pensionärsråd och i orförandegruppen för Österlenkretsen: 

Philip Ohlsson och Lars Andersson. 

Adjungerad i Skånes SPFdistrikts styrelse: Gunbritt Johansson 

Fanbärare: Sven Thuvesson med Ronny Hansson som ersättare. 

 

Verksamheten: 

Årsmötet hölls 20 februari. 

Ett introduktionsmöte för nya och presumtiva medlemmar hölls 11 mars. 

Styrelsens planeringssammanträde angående 2020 års verksamhet avhölls 25 september. 

Styrelsesammanträden har hållits 9 januari, 13 februari, 10 april, 22 maj 14 augusti, 16 oktober och 

6 november samt extra styrelsesammanträde 23 mars och 6 november. Samtliga 

styrelsesammanträden är protokollförda. 

 

Lokaler: 

Föreningen har haft alla sina månads/medlemsmöten inklusive 60-talsfesten i  

Brösarp IF:s klubbvilla på Utsikten i Brösarp. Alla styrelsesammanträde har varit förlagda till 

Brinkehem. Vid vår- och hösträffarna med middag och dans har vi hyrt lokal i Maglehems 

bygdegård. Höstupptakten för de egna medlemmarna och för inbjudna gäster skedde på Byaängen i 

Brösarp. 

 

Medlemsmöten: 

Alla medlemsmöten har haft aktuell samhällsinformation kombinerad med underhållning enligt 

nedan: 

16 januari: Översten av 1:a graden Jan Bergström berättade under temat: ”En pansarofficers 

upplevelser” 

20 mars: Journalisten Per-Erik Tell berättade om sin pilgrimsresa. 

24 april: Sång- och musikgruppen ”Blandfärs” underhöll. 

8 maj: Carita från Seniorshopen visade med hjälp utav lokala mannekänger vårmodet. 

21 augusti: Ture och Ture från Casinogänget i Bjärnum underhöll på Byaängen och till detta 

evenemang hade andra SPF-föreningar inbjudits. 

 



 

 

18 september: Från Tomelilla kommun medverkade berörda tjänstemän som berättade under temat: 

” Trygg hemgång”. 

23 oktober: PRO:s sånggrupp ”Glädjespridarna” underhöll. 

20 november: Lars Yngve berättade om sin morfar ” Nils Ude” 

11 december: Julfest med jultallrik, julklapp, tomte och luciatåg. 

 

Fester: 

25 januari: Knutsbal med middag, dans och drygt 100 festklädda gäster. 

24 maj: Vårträffen med middag och dans till Svänggänget samlade 123 gäster. 

14 september:Höstfest med middag och dans till Källströms orkester för 85 gäster. 

16 november: 60-talsfest med tidstypisk middag och dans till DJ. Många av de 70-talet gästerna 

hade klätt sig i 60-talskläder och 2 vinnade par röstades fram av publiken. 

 

Friskvård: 

Under vår och höst har ett 10-tal medlemmar spelat bowling en gång per månad i bowlinghallen i 

Åhus. 

I styrketräningslokalen i Brinekhems källare har ett 25-tal medlemmar träffats tisdagar och 

 torsdagar under året. Nya redskap i form av crosstrainer och pilatesbollar har inköpts och sponsats 

till viss del av Tomelilla kommun. 

En cykletur till Vantalängan arrangerades i juni med korvgrillning och tipsrunda och lockade ett 20-

tal deltagare. 

På försök har det under oktober och november anordnats herrfrukostar och damluncher en gång per 

månad i syfte att skingra ensamhet och utanförskap. 

 

Resor, studiebesök och teaterupplevelser. 

Februari: Bussresa till Arlövsrevyn.  

Mars: Middag på Drakamöllan.  

Maj: Bussresa till Nordvästra Skåne med Ängelholms järnvägsmuseum, Birgit Nilssons museum 

och Skånes Stearinfabrik. 

Augusti: Bussresa till Fredriksdalsteatern och bussresa till Bohuslän med besök även i Norge. 

September: Bussresa till Karlskrona skärgård med Kungsholms fort. 

Oktober: Vinresa till Rhen- och Moseldalen samt Guys and Dolls på Kristianstads teater. 

November: Bussresa till Vellingeblomman och julresa till Schwerin med Lybecks julmarkand på 

hemresan. 

De flesta resorna planeras tillsammans med andra föreningar inom Österlenkretsen. 

 

Föreningens verksamhet anslås förutom på hemsidan www.spf.se/brosarp och facebook på 

spfseniorerna gullvivan också på anslagstavlor vid ICA samt vid Pizzerian i Brösarp. 

 

Medlemsutskick med inbjudan till olika verksamheter sker via brev och till dem som har mailadrss 

var sjätte månad. 

 

Medlemsantal Föreningen hade  31 december 207 medlemmar. Detta är en ökning med 37 

medlemmar under året, vilket är den högsta ökningen av antalet medlemmar jämfört med andra 

SPFföreningar i Skånedistriktet. Vi har också 47 vänmedlemmar samt 10 hedersmedlemmar. 

 

Medlemsavgiften har varit 240 kr och skett genom central uppbörd. Avgiften för vänmedlemmar 

har varit 100 kr och administrerats av föreningen. 

 

Slutligen vill styrelsen tacka alla medlemmar för det gångna årets välbesökta sammankomster och 

en mycket god sammanhållning och en glädjefylld gemenskap. 

http://www.spf.se/brosarp


 

 

 

 

 

Brösarp 2019-12-31 

 

Styrelsen 

 

Philip Ohlsson                Lars Andersson                Anita Persson 

 

 

Bo Nordberg                   Gunbritt Johansson 

 

 

  

 

 

 


