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Stlrelsen ftir SPF 05/731 Boren avger hiirmed fiiljande verksamhetsberattelse for 2021

Styrelse:
Ordftirande Per Jansson
Vice ordftirande Magnus Blman
Sekreterare
Vice sekreterare
Kass6r
Vice kass<ir

Ledamot
Ledamot
I-edamot
Valberedning

Medlemsregister
Hemsida
Boule
Bowling
Kortsp€l
Folkhtilsoombud
KPR-ombud
(kommunalt pensionarsr$d)

Lotterikommittd

Trafikombud

Programkommittd

Magnus Byman
Ingemar Rundquist
Inger Nordahl
Kai Gustafsson
Siw Carlsson
Leif Holm
Monica Tholander
Janne Jansson
Annika linden
Gunilla Johansson

Revisorer:
Janne Jansson
Hakan Hallin

Ovriga fnnktionirer och ombud
studier och aktiviteter: Leif Holm, Gudrun Sversson, siw carlsson, Kai Gustafsson,

Grrnilla Johanssoq Solveig Gustafssolu Sylvia Ericsson, Sten Granath,

Gunilla Halliq John llm, H6kan Karlsson.

G6ran Svensson
Ulf Levin
Leif Holn, HAkan Karlsson
Jobn llar, Gunilla Hallin
Sten Granatb, Solveig Gusafsson, Sylvia Ericsson

Thomas Lundqvist
Annika Lind6n
Monica Tholander
Ann-Britt Andersson
Bengt Andersson
Sonia Larsson
GunLindblom
Leif Holm

Monica Tholander
Gunilla Johansson
Solveie Gustafsson
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Viirdinnor

Annika Lind6n

Ann-Kristin Isgren
Margareta M Andersson
Ulla-Bdtt Ardersson
Drsired Gustafssson
Monica Karlsson
Amie Lind6n

Styrelsen har haft sex protokollftirda sammantriden.
Arsmiitet kommer att hillas 3l januari 22'
Under aret har tve menadsmdten egt rum
sex viirdinnor * tre i varje arbetslag - har svarat ftir servering och trevnad vid ftireningens

minadsmiiten.
fuet har priiglats av pandemin med fti utflylfer, fbgelexkursion genomfbrdes 14 maj'

Vartr?iff hdlls i sm6bdthamnen i iuni

Kortspel mandagar (canasta och bridge) vid 12 tillfiillen under 6ret med ca 20 deltagare

Bowling tisdagar med i snitt 20 deltagare
Boule onsdagar 8 gdnger tmder sommaren med i snitt 9 deltagare

Atta ganger har ett tiotal medlemmar spelat minigolf
En pubafton pi Giistis

Viren:
Bokcirkel
Hantverk och gamla arbeten
Linedance

Hdsten:
Bokcirkel
Hantverk och gamla arbeten

12 deltagare
6 deltagare
l3deltagare 12 triiffar

12 del'tagare (genomsnitt) 4 triiffar
5 deltasare

ansv. Gudrun Svensson
ansv. Gunilla Johansson
arsv. Siw Carlsson
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14/5 Fagelskidning fem deltagme
Ett antal medlemmar giorde en utflylt till Stjiimorpsravinen i juni

.Boule har spelats pi boulebanan under sommaren. Fikapaus intogs pA Svanen.

Lusten att tiivla var pitaglig bland deltagama.

Bowlinggruppen, som spelat i sporthallen Motala har haft i snitt 1 I deltagare 8 triiffm

Bokcirkeln har vid varje tr?iff diskuterat och betygsatt boken, vald av en av deltagama som liist

mellan t?iffama Det har varit intressanla diskussioner dA tycke och smak varit olika.

Studiecfukeln "Linedance" har under viren i Vuxenslkolans r€gi trtiffats pA Hiillagflrden

Lotteriansvariga har vid en sammankomster salt lotter pfl mflnadsmdte Kdplusten och spiinningen ftir

att vinna har varit mycket stor.

Fdreningen har varit representerad i Kommunala Pensioniinr&det (KPR) av Annika Lind6n och

Monica Tholander

iiir 543i il,ri"'''.

Den nya hemsidan som fijrbundet beslutat om och som inftirdes i slutet av 2016, har snart varit i drift

i tre 6r. Bamsjukdomama har varit minga men dessa har inte direkt piverkat var hemsidas utseende.

En nackdel som medlemmama m:Aker iir tyviirr att uppladdningen av olika sidor, i vissa fall, gar

mycket l6ngsamt, speciellt giiller det bildsidor. Fcirhoppningsvis kommer ftirbundet att ldsa detta

men risken iir att vifbr leva med sidan som den iir idag, Viktigl - Ge inte upp om den sida du klickat

p6 inte kommer upp direkt ! Bidra giima med fler bilder och reportage sa att sidan hAlls levande.

Hemsideansvarig Ulf Levin

h/i i. i-i; L h,'i lii i:- i, il" i ii l- i
Fiir snabbare information till medlernmama dnskviirt med mailadresser'

,4vledlemsregistrator Gdran Svensson /kegoran. svensson@boremail'com'

Protokoll och andra handlingar arkiveras i Centralarkivet i Motala'

Vid utg6ngen av 2021 hade fiireningen 319 medlenmar.

Sq,relsen tackar ftir visat ftirhoende rmder verksamhetsiret och riktar ett varmt tack till alla

medlemmar for den goda gemenskap och den trevnad som ritt inom ftireningen
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Borensberg den l7 januari

Per Jansson ondf,
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Magnus Byman setr och vice ordf

Monica Tholander ledamot Kai Gustafsson ledamot


