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Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Fårö år 2021  
Organisationsnummer: 834001-7212

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande Eva Johansson
tillika kassör fr.o.m. 2021-12-08
Vice ordförande Lisa Kalström
Kassör t.o.m. 2021-12-07 Jan Nordin 
Sekreterare Siv Söderdahl
Vice sekreterare Birgitta Alkin
Utan portfölj Hans Engström
Webb och medlemsregister ansvarig: Björn Jonsson

Revisorer har varit Stig Norrby och Måns Lagerlöf.  Som ersättare valdes Anita Wennergren.

Valberedningen har bestått av Inger Ahlberg tillika sammankallande, Aina Hjärne och Lena 
Axedin. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. 

Föreningen har vid årets slut 121 medlemmar och 21 vän medlemmar. Medlemsavgiften har 
varit 250 kr för medlem och vän medlem 100 kr.

Som ni alla vet drabbades ju hela vår värld ännu en gång av Corona den pandemi som vände 
upp och ner på hela vår förenings verksamhet Vi fick fortsätta att vara försiktiga i vår 
verksamhet med träffar och dylikt, Under sommaren blev det lite lugnare med smittan och vi 
kunde hålla vårt årsmöte i bygdegården den 9 juni 2021. 

Alla våra cirklar och nästa alla aktiviteter fick läggas på is.  Denna begränsning av 
verksamheten kommer givetvis att påverka vårt ekonomiska resultat för året 2021. Ingen 
försäljning av kaffe, ingen loppis i bygdegården, ett fåtal lotterier och högre lokalhyra p.g.a. 
byte till större lokal. Som vanligt har vi skänkt 1000 kr till Röda Korset för insamlingen till 
världens barn.

Några större evenemang som vi bjudit in till har varit en träff med Håkan Nesser, ett besök på 
forskningsstationen i Ar, en utomhusdag med tipspromenad i Jauvika fiskeläge och en ”Må 
bra dag” i församlingshemmet.

Så har vår sångkör Fåröfröjd genom egen regi tagit ton igen. En liten men naggande god skara
kör igen med Inger Ahlberg som ledare med bistånd av Barbro och Arne Erlandsson.   

Det årliga Stipendiet ur Ann-Marie Werkelins minnesfond har delats ut i år 

Nu till något nytt. SPF:s förbundskongress godkände och antog nya stadgar som gäller fr.o.m.
2022-01-01. Den som vill veta mer hittar det på www.spfseniorerna.se. Det som kommer att 
märkas mest hos oss är att samtliga medlemmar kommer att få sitt inbetalningskort från 
förbundet på sin årsavgift. 

http://www.spfseniorerna.se/


Vid distriktets årsstämma i augusti på Suderbys herrgård deltog ordförande Eva Johansson 
och Jan Nordin.

Vi vill härmed framföra vårt varma tack till alla medlemmar för året som gått. Vår 
förhoppning är att när vi närmar oss våren 2022 ska kunna träffas som förr och komma igång 
som vanligt med våra medlems träffar.

Fårö den 8 februari 2022

_________________________________ _________________________________
Eva Johansson, ordförande Lisa Kalström, vice ordförande
tillika kassör fr.o.m. 2021-12-08  

___________________________________ __________________________________ 
Siv Söderdahl, sekreterare Björn Jonsson, webbansvarig

_________________________________ __________________________________
Birgitta Alkin, vice sekreterare Hans Engström, utan portfölj


