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                              VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Styrelsen för SPF Seniorerna Gavle lämnar härmed redovisning för verksamhetsåret 

2021    

ALLMÄNT 

Föreningen är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som ingår i 

SPF Seniorerna och dess Gästriklandsdistrikt. Föreningens uppgifter och målsättning 

framgår av stadgar och fastställd Verksamhetsplan för 2021. Årets verksamhet har av 

skyddsskäl begränsats avsevärt på grund av Corona-pandemin.  

 

ÅRSMÖTET 
Årsmötet hölls den 3 juni 2021 i 

Regementsparken med endast 10-talet deltagare.  

Pirkko Jonsson omvaldes till ordförande på ett år. 

Anders M. Johansson, Hans Norlund, Margaretha 

Stålquist och Marta Forsbring omvaldes på två år. 

Agneta Bertilsson, medlemsregistrator, invaldes 

som ledamot på ett år efter John-Olof 

Hermansson. 

 

Styrelsen har därmed haft följande 

sammansättning.  

Pirkko Jonsson, ordförande, Anders M. 

Johansson, vice ordförande och intressebevakare, 

Liss-Britt Landén, sekreterare, Hans Norlund, kassör, Margaretha Stålquist, vice 

sekreterare och Marta Forsbring, programansvarig. Revisorer och valberedning 

omvaldes. Verksamhetsplan och budget för 2021 fastställdes. Avgiften för 2022 förblir 

oförändrad 100 kr till vår förening av den totala på 280 kr. 

 

SAMMANTRÄDEN 

Nio styrelsemöten har hållits, varav fem fysiska och, på grund av Corona-pandemin, fyra 

digitala möten. Programkommittén och Friskvårdskommittén har haft två möten vardera. 

 

MEDLEMSSTRÄFFAR  
Mars, Nybakade våfflor i Boulognerskogen. 

Maj, Fågelexkursion med Christer Grönwald som 

ledare. 

Augusti, Skärgårdslunch. 

Oktober, ”Mord i operavärlden” föredrag av Michael 

Dahlberg. 

November, Musik med ”Träsmak”. 

December, Julbord med ”Kryddans jazzband”. 

Maj, Hälsovecka, initiativ från förbundet. 

September, Hjärnkoll som Gavle i år var värd för i 

distriktets frågetävling. Tre medlemmar ingick i 

Gavle-laget som kom på en hedrande andraplats. 

Pirkko och Anders M. ett fint radarpar i SPF Gavle 

Varsågod en god våffla bjuder Gavle gärna på 

p¨åpå 
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September, Trafiksafari, en distriktstävling som i år 

anordnades av Gavle.  

September, Resa för styrelse och funktionärer. 

Oktober, Sopplunch för de som fyllt 80 år under delar av 

2019 och 2020. 

Oktober, Rollatorvarvet, Gavle deltog med funktionärer 

och med Liss-Britt Landén i arbetsgruppen. 

November, Bo Sundström, föredrag om skolans 

utveckling under 50 år. 

November, Träff för nya medlemmar t.o.m. 2020. 

December, ”Konsten att producera mousserande vin” av sommelier Göran Larsson. 

 
FRISKVÅRD 

Vandringarna fick en trög start, men kom igång på allvar senare. 5–10 personer deltog 

och vandrade ca 5 km i stadsnära grönområden.  

 

BOULESPEL 

Bouleverksamheten började som vanligt med spel i 

hallen, i Boulognerskogen 

och i Regementsparken. 

 

STUDIEVERKSAMHETEN 
Verksamheten har bedrivits i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan med bokcirkel och 

hjärngympa för seniorer. Flera i valberedningen och 

styrelsen deltog i valberedningskurs. 

 

RESOR SPF 

GÄSTRIKLANDSDISTRIKTET 

De planerade arrangemang som kunde 

genomföras var:  

September, resa till Riojaområdet.  

September, besök till Stavkyrkan i Oklagård, 

Ockelbo. 

Oktober, båtresa med vilt- och skaldjursbuffé. 

November, Johan Stengård konsert på 

Olympiateatern i Stockholm. 

November, Hjalmars Julspektakel i 

Brevensbruk, ”En smällkaramell”. 

 

INTRESSEBEVAKNING 

Intressebevakning har skett genom företrädare i kommunala pensionärsrådet (KPR) och 

regionala pensionärsrådet (RPR). Organisationsbildning har bedrivits genom medverkan 

i och underlag till debattartiklar och insändare. Gavle har aktivt deltagit i ett 

överklagande av ett beslut av regionfullmäktige. Dom har ännu inte meddelats.   

 

ANNAT 

Föreningens teaterombud har haft biljetter reserverade till föreställningar på Gävle 

Teater. 

Två bokcirklar hölls under våren och en under hösten i föreningslokalen. 

Inga fåglar men en kunnig fågelskådare 

itttotornetitornet 

Fullt hus 80 st som trivdes på Skärgårdskrogen 

Fullt hus vid upptakten         

pppppppPÅpssssskärgårdskrogenSkärgårdskro

gen 

Trafiksafarin avslutades på Laxön med bromstester 
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Hjärngympa/canastaspel har bedrivits i föreningslokalen under vårterminen samt vid två 

tillfällen under hösten. 

Gratulationskort har sänts till medlemmar som fyllt 80, 90 och 100 år. 
 

SÄRSKILT UNDER ÅRET 

Under året har ordföranden telefonledes hälsat nya medlemmar välkomna till 

föreningen. Kontakten har gett medlemmarna möjlighet att förmedla sina förväntningar 

på Gavle. En Facebook-grupp tillkom under hösten med Lars Dahlberg som 

gruppansvarig. Vid utgången av året hade 96 av våra medlemmar anslutit sig. Hemsidan 

fick en ny ansvarig funktionär genom vår medlem Bo Westerlund .Vid 65+plusmässan 

på Gavlerinken deltog Gavle i en med övriga gävleföreningar gemensam SPF-monter. 
 

ORDFÖRANDEBREV 
Under året har tio ordförandebrev mejlats ut och publicerats på Gavles hemsida. 

Andelen medlemmar med e-postadress ökar stadigt och uppgår för närvarande till 84 %. 

 

FUNKTIONÄRER 

Program- och möteskommitté, Marta Forsbring ansvarig, Margaretha Stålquist, Sten 

Björkenstam och Kerstin Monk 

Studieverksamhet, Liss-Britt Landén 

Friskvårdskommitté, Hugo Minell och Ingrid Wågberg 

Medlemsregister, Agneta Bertilsson och Liss-

Britt Landén 

Reseverksamhet, Inger Skjöld 

Boule, Bror Lindström 

Hemsidan, Bosse Westerlund 

Facebook-grupp, Lars Dahlberg 

Teaterombud, Nils-Erik Petersson 

Intressebevakare, Anders M. Johansson 

Gästriklandsdistriktet, Catharina Hedin, styrelse-

ledamot, Hans Norlund, revisor, samt 

Liss-Britt Landén, ledamot i valberedningen.   

 

SPF-FÖRENINGARNAS I GÄVLE 

SAMARBETSRÅD 
Gavle har under året ansvarat för samarbetsrådet med Anders M. Johansson som 

ordförande, Liss-Britt Landén som sekreterare och Hans Norlund som ledamot. 

Under året har hållits fem möten. Gavle har svarat för lokal och arkivering. 

 

SPF GÄSTRIKLANDSDISTRIKTET 
Vid ordförandemöten har Pirkko Jonsson, Anders M. Johansson och Hans Norlund 

deltagit. Distriktsstämman genomfördes digitalt med Anders M. Johansson som Gavles 

företrädare. 

 

SMART SENIOR 
Samarbetsavtalet från 2016 med Smart Senior, som är 

en rabatt- och förmånsklubb, löper vidare. 

Information har lagts ut på hemsidan och delgetts vid 

månadsmöten. 

Om mord i operavärlden berättade M. Dahlberg 

”Tre hjärnkollare med huvet på skaft” 
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ARKIVERING 
Föreningens arkiveringspolicy gäller och tillämpas av utsedd arkivarie, Hans Norlund. 

Gavle är medlem i Arkiv Gävleborg. 

 

MEDLEMSDATA  
Vid årets ingång noterades 580 medlemmar och vid dess 

slut 583. 

Totalt har 52 nya medlemmar tillkommit, 14 avlidit och 35 

har av olika skäl lämnat föreningen. Gavles hedersmedlem, 

Sten Rahmberg 95 år, avled under året. 

Medlemmarna har möjlighet att hålla sig uppdaterade om 

verksamheten på följande sätt: 

 Hemsidan på Internet 

 E-post till alla med registrerad e-postadress 

i medlemsregistret 

 Fysiska brev i begränsad omfattning 

Under hösten fick Gavle även en egen grupp på Facebook, 

som medger dialog. 

 

MEDLEMSAVGIFT 

280 kr varav 160 kr till förbundet, 20 kr till distriktet och 100 

kr till SPF Gavle. 

 

 

FÖRENINGSLOKAL 
Föreningen har, som tidigare år, hyrt lokal på 

Sockerbruksgatan 46 med 

Bostadsrättsföreningen Karelen som hyresvärd. 

Lokalen nyttjas för styrelsemöten, vissa 

medlemsaktiviteter, möten, studiecirklar, 

samarbetsrådets möten och även av andra SPF-

föreningar. Ett avtal med GavleNet har tecknats 

för uppkoppling till Internet. 

Styrelsen svarar för lokalens skötsel med 

kassören Hans Norlund som samordnare. 

 

EKONOMI  
Gavles ekonomi är fortsatt stabil med en kassabehållning vid årsskiftet 2021/2022 på 

139 692 kr. Resultaträkningen utvisar ett underskott på 2 016 kr som styrelsen föreslår 

överförs i ny räkning. För övrigt hänvisas till Resultat-och Balansräkningen. 

 

SLUTORD   
Medlemsträffarna har varit betydelsefulla för oss som energigivare i brist på de mer 

normala månadsträffarna. Styrelsen tackar medlemmar och utsedda funktionärer för väl 

genomförda insatser och för den goda andan inom SPF Seniorerna Gavle. 

Fint dukat i vår lokal för 80-åringarna 

Spänstiga vandrare på väg någonstans i stan 
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Ett tack också till föreningens övriga intressenter för ett gott samarbete under 2021. 

Vi hoppas på bättre tider 2022, så att vi kan återgå till ett breddat utbud av aktiviteter för 

våra medlemmar. 

 

 Gävle i januari 2022  

      Pirkko Jonsson 

      Ordförande                

 

     

      Liss-Britt Landén  Hans Norlund          Marta Forsbring 

 

      Margaretha Stålquist                 Anders M. Johansson         Agneta Bertilsson 
 

 
 
 

 

”Kryddans ”jazzband bjöd på svängiga låtar… 

…och Sten B. bjöd upp till dans 

Julfesten på Kvarnen blev en fin avslutning på 2021 


