
   Svenljunga 

Verksamhetsberättelse 2017 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande  Karl-Erik Johansson 

Vice ordförande Lars-Gunnar Larsson 

Sekreterare  Marianne Gedda 

Vice sekreterare Marianne Brundin 

Kassör  Berit Ivarsson 

Ordinarie ledamöter Eva Johansson och Per-Anders Amour 

Ersättare  Göran Eriksson och Sven-Arne Persson 

Sammanträden  Styrelsen har haft 12 sammanträden varav 1 konstituerande. 

Revisorer  Anita Johansson och Rune Peterson med Berit Bylin
  som ersättare. 

31 december 2017 var medlemsantalet 479, en ökning med 18 medlemmar från 
2016. 

SPF Seniorerna har under året haft 10 månadsträffar varav 1 var årsmöte. 9 träffar 
har ägt rum i Örsåsgården och 1 på Hids festplats. 

Genomsnitt deltagare vid månadsträffarna har varit ca 136. 

Föreningen har haft många olika aktiviteter. Friskvårdskommittén har sett till att hela 
kroppen har hållits igång genom boule, bridge, canasta, frågesport, lättgympa, 
mattcurling, motionstävling och stavgång. 

Övriga aktiviteter: gökotta, resa till Åby i mars och september, uttagning till 
distriktsfinal i Hjärnkoll och modevisning i Örsåsgården.  

DM i Hjärnkoll vanns återigen av Svenljungas lag, June Dryselius, Frank Lundh och 
Elisabeth Helsing. Till finalen, som hölls ombord på Cinderella, reste 30 medlemmar 
från Svenljunga med och hejade på laget. Tyvärr gick laget inte vidare i semifinalen. 
DM i boule har anordnats i Svenljunga och DM i golf har genomförts på Kinds 
Golfklubb. 

Vid allsången på torget i juli och på julallsången i Naturbruksgymnasiets nya 
idrottshall hjälpte SPF till med försäljning av lotter, program mm.  



Studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan har genomförts, Tanter, 
Svenljungaprofiler, bokcirkel och Brott mot äldre, som hade många deltagare och 
avslutades med temadag på Teaterbiografen. 

Resekommittén har ordnat resa till Falkenbergsrevyn i februari, resa till Malexander i 
augusti och julmarknadsresa till Eksjö i december.  

Ett studiebesök gjordes i mars till Svedbergs i Dalstorp, Ardagh Glas i Limmared med 
lunch på Limmareds Värdshus. Tre välbesökta studiebesök i oktober och november, 
med 30 personer per besök, har gjorts på AB Blåkläder i Svenljunga, dessa har 
avslutats med lunch på Naturbruksgymnasiet.   

En uppskattad utflykt för funktionshindrade genomfördes i augusti. Den gick i år via 
Ringestena till Arnäsholms kapell, golfrestaurangen i Kråkered och vidare till 
Ramnaparken i Borås. Hemfärden gick på gamla Kindsbanan. 

Programkommittén har ordnat med uppskattad underhållning vid månadsträffarna. 
Det har varit Svenljungaprofiler, bildvisning, sång och musik, historieberättande, 
föreställning av Gunilla Poppe och sonen Tomas om Nils Poppes fantastiska liv, 
kåseri om Västergötlands historia och besök av Lions lucia med tärnor. 

Kaffekommittén har brett ett stort antal smörgåsar, kokat många koppar kaffe, bjudit 
på sill och potatis, korv med bröd, kycklingspett, Janssons frestelse och risgrynsgröt. 
Detta har serverats vid trevligt dukade bord. 

Lotterierna har haft strykande åtgång och fått många nöjda vinnare. 

Stort tack till alla medlemmar för stor uppslutning vid alla tillfällen och tack till alla i 
kommittéerna som gjort 2017 så framgångsrikt. 

Svenljunga 30 januari 2018 

 

 

Karl-Erik Johansson Marianne Gedda     Berit Ivarsson    

Ordförande    Sekreterare       Kassör          
       

 

 

Lars-Gunnar Larsson Marianne Brundin Eva Johansson  

Vice ordförande 

 

 

 

Per-Anders Amour Göran Eriksson Sven-Arne Persson     


