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                                    Org.nr 802494-7627 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E    2 0 2 1 

Styrelsen för SPF Seniorerna Österfärnebo får härmed avge följande berättelse för 2021: 
  
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Alvar Olsson, ordförande; Olle Persson, kassör; Berit Olsson, sekreterare; Kerstin Olsson, 
vice ordförande samt ledamöterna Eva-Lisa Rask, Gertrud Lindroth och Christer Persson.                   
Bengt Andersson har varit ansvarig för föreningens hemsida. 
 

Övriga funktionärer: Revisorer har varit Bengt-Erik Liw och Barbro Bäckman, ersättare Per Englund.  
Studieansvarig - Berit Olsson; Friskvårdsansvarig – vakant; Bouleansvarig - Åke Fransson och       
Bengt Andersson; Bridgeansvarig - Kenneth Wester; Trafikombud - Ulf Andersson;                             
Syn- och hörselombud - Lena Lund; Lotteriansvariga – Annika Eriksson; Reseledare - Christer Persson; 
IT- och mattcurlingansvarig, Bengt Andersson; Äldrefunktionärer - Kerstin Olsson och Alvar Olsson; 
Medlemsregisteransvariga – ordförande och sekreterare. 
 

Serveringskommittén har bestått av: Ingeborg Johnsson, sammankallande; Berit Bergqvist, Inga-Lill 
Gavell, Eva-Karin Qvarnström, Margit Wedin och Per Lindström. 
 

Valberedning:  Bengt Andersson, sammankallande; Barbro Bäckman och Inga-Lill Gavell. 
 

Alvar Olsson har varit ersättare i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) i Sandvikens kommun. 
 

Föreningen hade vid årets slut 139 medlemmar.  4 nya medlemmar har tillkommit under året, fem 
medlemmar har avlidit och två har avregistrerats.  
 

Årsavgiften för 2021 har varit 200 kronor/medlem, därav 160 kronor till förbundet, 20 kronor till 
distriktet och 20 kronor till föreningen.  
 

Aktivitetsbidrag har erhållits från Göranssonska Stiftelserna, Sandvikens kommun och 
Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. 
 
Ordinarie aktiviteter inställda under januari till april pga pandemin. 
 

14 april. Utflykt till nya vindskyddet vid vattentornet. 
 

28 april. Utflykt till Granön där vitsipporna blommade. 
 

12 maj. Utflykt till Strångnäs, den första sommardagen. Bra deltagantal med fika och promenad. 

19 maj. Utflykt till Sevedskvarn, Per Englund överraskade med fiolspel vid Dalälvens strand. 

Arrangemanget ingick i Förbundets Folkhälsovecka. 

7 juli. Träff hos Äventyrsservice vid järnboden i Gysinge, information om verksamheten, 

tipspromenad och underhållning av Rolf Lundén. 

30 juli. Besök hos Taste of Africa i Flaten, Hedesunda. Information och förmiddagskaffe.  

25 augusti. Surströmming i Koversta, vi arrangerade och Bruksbälgarna från Horndal underhöll, 76 

deltagare. 
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7 september. Bussresa med båtutflykt och lunchkryssning på Siljan, besök på Claes Ohlsson, full buss 

tillsammans med PRO. 

22 september. Trivselträff i Sockenstugan besök av författarinnan Eileen Rönnlund Holmgren. 

20 oktober. Trivselträff i Sockenstugan, ”Vad händer i Österfärnebo”, medverkande Anette 

Johansson, Solängsgården; Pelle Svensson, Gysinge och Oskar Lindberg, ICA Färnebo Livs. 

24 november. Trivselträff i Sockenstugan med trubaduren Stefan Lindeborg från Norrtälje. 

8 december. Julbord i Bygdegården, hemlagat julbord och underhållning av Brunnskapellet,               

76 deltagare. 

Övriga aktiviteter: 
Funktionärsträff, med valda funktionärer ordnades på Orangeriet i Gysinge.                                 
Promenader. Promenader måndag, onsdag och fredag under mars – april, start vid Solliden. 
Förmedling av 38 påskmatsportioner från Gysinge Värdshus.  
Skrivarkurs. Ett flertal medlemmar deltar i pågående skrivarcirkel med Tord Andersson.                                                
Studiecirklar: Läsecirkel. På hösten läste vi Arash Sahari ”Sverigevänner” och därefter Nils 
Uddenberg ”Gubbe med  katt” och  ”Ensam med katt”.  Cirkelledare är Kerstin Söderstam.   
Boule. På grund av pågående pandemi blev det en trevande inledning på våren med några spontana 
spel i Österbor. Under säsongen har spelats på torsdagar i Österbor och Lingonguppet på måndagar  
vid 36 tillfällen. I genomsnitt 17,5 deltagare per gång.  
Mattcurling har ordnats i Bygdegården 11 gånger. I genomsnitt med 17,3 deltagare per gång.  
Deltagarna betalar 20:-/gång till lokalhyran och övriga omkostnader.  
 

Vi har deltagit ett flertal digitala sammankomster ordnade av Förbundet och Studieförbundet 
Vuxenskolan. 
 

Vid distriktets digitala årsstämma den 1 april deltog Alvar Olsson, Berit Olsson och Bengt Andersson.  
Berit Olsson är ordinarie revisor i distriktet, Erik Bergstrand ingår i distriktets valberedning och   
Bengt Andersson är distriktsfunktionär för mattcurlingen. 
Kerstin Olsson och Alvar Olsson finns med i distriktets ”Äldrefunktionärsgrupp”. 
 

Vid höstens distriktsstämma i Järbo deltog Kerstin Olsson och Berit Olsson. 
  
2021 blev ett annorlunda år pga coronaviruset, covid-19 och vi tvingades att anpassa 
verksamheten till gällande restriktioner. Vi har lärt oss att hålla avstånd, tvätta händerna                
och hålla ut, trots att det blir påfrestande i längden. Vi har under året fått möjlighet att ta tre doser 
vaccin med några månaders mellanrum. Pandemin fortsätter eftersom vi fått in ny smitta från  
Sydafrika. De som drabbas nu är ovaccinerade och övriga blir mindre sjuka. Vi får förlita oss på att 
vaccineringen så småningom gör att vi åstadkommer en flockimmunitet.  
 

Styrelsen tackar för visat förtroende under 2021 och vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar, 
som på olika sätt bidragit till årets verksamhet. 
 
Österfärnebo i februari 2022 
 
 
 
/Alvar Olsson/  /Olle Persson/   /Kerstin Olsson/                 /Eva-Lisa Rask/     
   
 
 
 /Berit Olsson/                  /Christer Persson/ /Gertrud Lindroth/ 


