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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2020 
2021-01-28 

 

 
Styrelsen för SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke får härmed lämna 

verksamhetsberättelse för föreningens trettiosjunde verksamhetsår. 

 

Styrelsen  har utgjorts av: 

 Håkan Söderström ordförande 

Jan-Erik Johansson vice ordförande 

Britt-Marie Boisen sekreterare 

Barbro Månsson kassör 

Leif Allvin 

Bengt G Bengtsson 

Birgitta Jernström 

Anders Hultin  

Britten Sollinger 

 

Revisorer Uno Wallenlind ordinarie 

Sven Persson ordinarie 

Finn Mathisen ersättare 
 

Ombud till SPF Bohusdistriktets årsstämma 

Hela styrelsen sånär som B Månsson (som deltar för distriktets räkning) samt 

Birgitta Loftäng och Lage Johannesson. Totalt 10 personer har varit valda 

stämmoombud. 

 

Vid sidan av styrelsen har kommittéer, ombud och ansvariga inom olika 

områden verkat. Sammankallande i kommittéerna har varit: 

 

Kommittéer Studiekommitté Monica Siverdal 

Medlemskommitté Håkan Söderström 

Studiebesök  Ingrid Timle 

Programkommitté  Marianne Friman 

Resekommitté Anders Hultin 

Föredrag  Håkan Söderström 

Evenemang  Leif Allvin 

Värdkommitté  Mildred Wickström 

Välkomstgrupp Britten Sollinger 

Omsorgsgrupp Marja Häggström 

Boule  Ingrid Runevik 

Lokalansvar  Jan Erik Johansson 

 

Ombud och ansvariga Läkemedel  Gerd Hallin 

Försäkringsfrågor Lage Johannesson 

Foto, bild och hemsida Bengt G Bengtsson 

 

Kommunens pensionärsråd  

Under år 2020 har föreningen representerats av 

 Birgitta Jernström ordinarie 

 Agneta Ehrenborg ersättare 

Tom Åberg  ersättare 

 

Valberedning Gunnar Häggström sammankallande 

Lage Johannesson 

Jan Fröberg      
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Medlemmar Antalet medlemmar har under året ökat från 829 till 835. 28 har avregistrerats 

och 20 har avlidit. Med 54 nya så har vi alltså en nettoökning med 6. Till detta 

kommer 6 vän-medlemmar. 
 

Styrelsemöten Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. 6 av dessa var ”fysiska” 

och 4 via länk (dator). 

 

Medlemsmöten Medlems/Månads-möten hålls normalt en torsdag varje månad med undantag 

för juli och augusti. 2020 har varit ett speciellt år med pandemin, flera möten 

ställdes in medan andra gick via länk. 

  

  
    

 

 

Fredagsföredrag 

Endast föredraget om Kaukasus av Sigrun Holmberg 21 februari genomfördes. 

Övriga ställdes in. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Månadsmöte Gäst/Artist Deltagare

Januari "På kryss med Taube" 180

M. Bagge, D Anthin

"Live"

Februari "Gamla Göteborgsbilder" 168

K. Wedel

"Live"

Mars Inställt

April Inställt

Maj Inställt

Juni Inställt

September Inställt

Oktober "Göteborgsgrammatiken" 48

LG Andersson

"Live"

November "Mölnlycke AB, historia" 100

H. Waldén

Via länk

December "Mölnlycke AB" del 2 78

H. Waldén

Via länk
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Kommittén för studiebesök 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Vad Antal deltagare

Januari
Kahls kaffe - rundvandring 

och kaffeprovning
43

Februari
Jubileumsutställningen 1923 

och Liseberg

Inställt på grund av 

försenad renovering

Mars
Nordens största multi-sportsarena 

i Kviberg
19

April -

Maj

Hotel Dorsia, guidning och lunch 

tre måndagar 

Flyttat till hösten 

på grund av covid-19

Maj
Marstrand, 

rundvandring med guide

Flyttat till  2021

på grund av covid-19

September
Tollereds brukssamhälle 

med lokal guide

Flyttat till  2021 

på grund av covid-19

September

Gunnebo slott och trädgårdar. 

Rundvandring med guide och 

lunch.

Flyttat till  2021 

på grund av covid-19

Oktober
Göteborgs modell-

järnvägssällskap Två tillfällen

Flyttat till  2021 

på grund av covid-19

November
Hotel Dorsia, guidning och lunch 

tre måndagar 

Flyttat till  2021 

på grund av covid-19

December Luciakaffe på Finnsjögården
Inställt på grund av 

covid-19

Verksamhetsberättelse för år 2020 
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Resor 

 

  

 

  

Studieverksamheten  

 Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (Bollebygd). Året har varit 

besvärligt och de flesta kurserna har endast delvis och sporadiskt genomförts. 

 

 

   

Vårterminen 2020.

Konstskaparna, akvarell          Britt-Marie Setterstig

Färgklickarna, akryl, olja          Irma Roos

Androidkurs Lage Johannesson

Botanik Marie Hurtig

Boule 1 Ingrid Runevik

Boule 2   Ingrid Runevik

Canasta Ingela Groenenberg

Fotoredigering      Ove Sjöstrand

Hjärngympa (bridge) 1 Gerd Hallin

Hjärngympa (bridge) 2 Monica Siverdal

Konstcirkel 1 Birgitta Loftäng

Konstcirkel 2 Birgitta Loftäng

Litteratur 1 Ingela Hartman

Litteratur 2 Gunilla Rydgren

Musiklyssning Marja Häggström

Släktforskning nybörjare 1 Agneta Steffen

Släktforskning nybörjare 2 Agneta Steffen

Släktforskning fortsättning Agneta Steffen

Aktiekunskap Anders Hultin

Stavgång med vår flora o fauna Lars Stage, Berit Ekvall

Vinkunskap 2  Ewa Hagberg

Fåglar i vår närhet  Lennart Nyborg

Spanska Puri Lennartsson

Spanska Elisabeth Olofsson
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Evenemang: Inga aktiviteter under året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höstterminen 2020.

Konstskaparna, akvarell mm Britt-Marie Setterstig

Färgklickarna, akryl, olja Irma Roos

Androidkurs Lage Johannesson

Botanik Marie Hurtig

Boule 1   Ingrid Runevik

Boule 2    Ingrid Runevik

Canasta   Ingela Groenenberg

Fåglar, djur och natur Lennart Nyborg

Hjärngympa (bridge 1) Gerd Hallin

Hjärngympa (bridge 2) Monica Siverdal

Konstcirkel 1    Birgitta Loftäng

Konstcirkel 2 Birgitta Loftäng

Litteratur 1 Ingela Hartman

Litteratur 2 Gunilla Rydgren

Musiklyssning Marja Häggström

Släktforskning fortsättning Agneta Steffen

Släktforskning avancerad  Agneta Steffen

Stavgång med vår flora o fauna Lars Stage, Berit Ekvall

Fotoredigering Ove Sjöstrand

Spanska Puri Lennartsson

Aktiekunskap Anders Hultin

Spanska Elisabeth Olofsson
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Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

 

KPR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för pensionärsorganisationerna (bland annat Vintergäcken). 
 
Rådet är ett referensorgan i frågor som berör pensionärer inom såväl kommunstyrelsens och 
välfärdsnämndens ansvarsområde (”de som bestämmer i kommunen lyssnar på oss”). 
 
Under 2020 har vi i rådet bland annat lyft fram frågan om boendeformer för äldre, t.ex. 
trygghetsboende. Även framledes kommer vi att trycka på att behovet av särskilda boenden i 
kommunen är stort, särskilt när det gäller ensamboende med kognitiv svikt (demens). 
 
Pensionärsrådet har också lämnat sina synpunkter till kommunens förvaltning på bland annat: 

- Riktlinjer för biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen till personer med 

funktionsnedsättningar. 

- Detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. vid Landvettersjön i Mölnlycke. 

- Budget/Plan 

- Detaljplan för Hulebäck 1:34 m.fl. Ny skola i Djupedalsäng. 

- Träffpunkter på särskilt boende för äldre. 

- Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter Södra. 

- Detaljplan för Prästgärde 1:69 Hotell. 
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Medlemsregister, hemsida med mera 

 

Allmänt 

Som framhållits på annan plats har vi i dessa konstiga tider nödgats göra förändringar. Vår- och 

höstprogram distribueras numera, i huvudsak, via epost. Flera av våra evenemang sker via länk 

(”digitalt”). Vår primära kommunikationsväg har gradvis blivit via dessa medier liksom vår hemsida. 

Det förtjänar att framhållas de insatser som Bengt G. Bengtsson och Anders Hultin gjort under året. 

 

Att vårda medlemsregistret, som är centralt för att ett otal saker skall fungera, kräver en fast hand. 

Vår kassör Barbro Månsson drar här ett tungt lass. 

 

  

Hemsidan 
Sedan starten för fyra år sedan har en del fel rättats till, men många återstår. Ett av dessa är 
statistikfunktionen.  
 
Bland de allvarligaste kvarstående felen kan nämnas:  

• Den för hemsidor vanliga sökfunktionen, fungerar fortfarande inte. 

• Stavningskontrollen fungerar inte i brödtextrutorna.  

• Bildhanteringen kräver att bilderna behandlas i Photoshop, m.a.p. storlekar. 

• Plus ytterligare ett antal fel 

• Hemsidan fungerar dock för att sprida information om vår verksamhet och är flitigt besökt.  

Som ett medeltal för tiden aug 19 till juni -20 (då statistiken upphörde), har vår hemsida besökts 1805 ggr 
per vecka. Detta motsvarar 2,17 besök per medlem och vecka. Motsvarande för hela SPF är 1,17 besök 
per medlem.  
Hemsidan har uppdaterats 189 ggr. Av detta är ca 15 referat från föreningens aktiviteter. 
 
Facebook 
Facebooksidan uppdateras i princip lika ofta som hemsidan. Dessa inlägg når normalt 60–160 läsare. 
Vissa inlägg publiceras också utanför vår egen site och räckvidden blir då 1000 till 2000 läsare. Antalet 
personer som följer FB-sidan har ökat till 165 följare. I detta ingår både medlemmar och utomstående. 
 
e-post 
Den digitala tillgängligheten har ökat till 93 % Detta måste anses högt. Kvarstår dock ca 60 medlemmar. 

Dessa informeras per post två ggr per år. 

 

HÖRNAN. 

HÖRNAN, som är en blogg där medlemmarna kan komma till tals, återstartades i maj 2020. Bloggen hade 

110 inlägg och 5325 visningar maj-december.  

 

 

Lokaler  

Vår lokal för studiecirklar mm sker på Fabriksvägen 13, som vi i dagligt tal kallar Fabriken. Denna lokal 

har vi disponerat från och med 2018. Den har fungerat bra.  

 

Våra månadsmöten har vi numera vanligtvis i Hulebäcksgymnasiets matsal torsdag klockan 15.30. 

Det brukar fungera bra. 

Just för 2020 blev det inte många månadsmöten där vi fysiskt samlats på grund av restriktioner från FHM 

och andra. 
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Övrigt Vintergäcken är nu distriktets största förening! 

Vi är helt beroende av våra kreativa och engagerade kommittéer som är lyhörda 

för vad medlemmarna vill ha. 

 

Studiecirklarna erbjuder fortsatt många möjligheter för våra medlemmar. För det 

svåra året 2020 blev dock genomförandet begränsat. Likväl har Monica 

Siverdal, tillsammans med goda kollegor, skött detta viktiga och stora område 

mycket väl. Anders Hultin fick ett svårt första år som reseansvarig. Planerna var 

och är bra och kreativa men, återigen, genomförandet blev svårt.  

 

Programmen på månadsmötena, som Marianne Friman ansvarat för, är en bra 

mix av god underhållning och intressanta föredrag som lockar många besökare. 

Studiebesök, under Ingrid Timles ledning, har fortsatt med intressanta uppslag. 

Vi ser fram emot försenat genomförande när vi är vaccinerade. 

 

Våra Event/Evenemang under ledning av framför allt Leif Allvin inväntar tider då 

vi är vaccinerade.  

 

Vi har också en välkomstgrupp som Britten Sollinger leder. Gruppen ser till att 

nya medlemmar känner sig välkomna. Omsorgsgruppen under Marja 

Häggströms ledning uppmärksammar medlemmar som av olika anledningar har 

det svårt. 

 

Det är tack vare ovan nämnda och många andra engagerade medlemmar som 

vi är en attraktiv förening som många söker sig till. Vi har åtskilliga medlemmar 

och vän-medlemmar som bor i andra kommuner och som uppskattar vårt utbud 

av aktiviteter och därför gärna reser lite längre för att komma till oss. 

 

Året 2020 har varit svårt för vårt samhälle liksom för vår förening. Styrelsens 

medlemmar, andra förtroendevalda och hängivna medlemmar har visat prov på 

kreativitet och uppfinningsrikedom när det handlat om att trots allt ordna 

aktiviteter. Ibland under nya och ovanliga former. 

Vi har hållit avstånd, spritat händer, bytt lokal, använt video med mera. 

 

Inledningen av 2021 präglas fortsatt av besvärliga restriktioner och många 

insjuknade i Covid-19. En del talar dock för att vi under våren kommer att kunna 

börja operera på normalt sätt. 

 

 

 Håkan Söderström 
ordförande 


