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Nr 315 Årsmötesnummer 2019 Årgång 32 

 

 

Medlemmar i SPF Seniorerna Fruängen-Liljeholmen 

 

kallas till 

 

ÅRSMÖTE 

 
Tisdagen den 19 februari kl. 13.00 

i samlingssalen, Fruängsgården. 

 

Fritt inträde 

Dörren öppnas kl. 12:30. 

Vänligen kom i god tid till registrering. 

 

Musikunderhållning av Aspens trio kl. 13:00 

Årsmötet börjar kl. 13:30, efteråt kaffe och tårta. 

 

Välkommen! 

 

SPF Seniorerna Fruängen-Liljeholmen 
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Förslag till dagordning för årsmöte den 19 februari 2019 
1 Årsmötets öppnande 

2 Fastställande av dagordning 

3 Val av mötesfunktionärer: 

 val av mötesordförande förslag: Karin Hagy 

 val av mötessekreterare  

 val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 

4 Årsmötets behöriga utlysning 

5 Fastställande av röstlängd 

6 Verksamhetsberättelse för 2018 

7 Ekonomisk berättelse 

8 Revisorernas berättelse 

9 Beslut om ansvarsfrihet 

10 Beslut om medlemsavgift för 2019. 

 Styrelsens förslag: 290 kr för ordinarie medlem, 

110 kr för vänmedlem 

11 Beslut om budget och verksamhetsplan för 2019, prognos 2020 

12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

13 Val av ordförande för 2019 se valberedningens förslag 

14 Val av övr. styrelseledamöter se valberedningens förslag 

15 Val av suppleanter se valberedningens förslag 

16 Val av revisorer se valberedningens förslag 

17 Val av revisorssuppleant se valberedningens förslag 

18 Val av valberedning se valberedningens förslag 

19 Val av ombud och representanter till olika organ 

Styrelsens förslag: Delegeras till beslut i styrelsen, bl.a. följande 

 Ombud till distriktsstämman 

 Representanter till Stadsdelsnämndens pensionärsråd 

Hägersten-Liljeholmen 2019 och Fruängsgårdens förtroenderåd 
20. Förslag från styrelsen 

Samgående med SPF Seniorerna Brännkyrka Älvsjö  

21. Motioner 

22. Öppen diskussion beslut får ej fattas 

23. Avslutning  
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Verksamhetsberättelse för 2018 
Styrelsen för SPF Seniorerna Fruängen-Liljeholmen överlämnar härmed 

verksamhetsberättelsen för år 2018, föreningens 31:a verksamhetsår. 

 

1 Administration  
1a Funktionärer 

I enlighet med beslut på årsmötet 2018-02-20 samt beslut vid 

konstituerande styrelsemöte samma dag har styrelse och övriga 

funktionärer under året haft följande sammansättning. 

Styrelse: 

Ordförande   Iréne Svensson 

Vice Ordförande  Eva Gugolz 

Sekreterare    Marita Pettersson 

   (Suppleant) 

Kassör   Arne Lönnebring 

Medlemssekreterare  Birgitta Grkovic 

Reseombud   Gull Britt Larsson/Gunvor Gunell 

IT & webbansvarig  Rigmor Olivegård Landén 

Redaktör   Gull Britt Larsson 

   Åsa Stenberg 

   Anita Strömqvist 

   (Suppleant) 

   Kaj Söderberg 

   (Suppleant) 

 

Adjungerade enl. styrelsebeslut 20/9 Karin Hagy 

   Christina Björklund  

 

Revisorer:   Monica Alsén 

   Anna-Liisa Puttonen 

   Birgitta Ericson 

   (Suppleant) 

 

Valberedning:  Lars Åsberg (sammankallande) 

Lars Gandils (avliden oktober 

2018)  
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Övriga funktionärer: 

Föreningsarkiv  Marita Petterson 

Fotoarkiv 

Hörselombud 

Uppvaktningar  Anita Strömqvist 

Lotterier   Kaj Söderberg 

Webbmaster  Rigmor Olivegård Landén 

Redaktör Höstlövet  Gull Britt Larsson 

Distributör   Eva Gugolz 

Veteranringen 

Lokal- och nyckelansvarig Synnöve Ryman 

Aktivitetsansvariga 

Bordtennis   Göran Mörk 

Boule   Elisabet Sidh 

Bridge, två grupper Birgitta Pihlgren resp. Lars  

Åsberg 

Friskvård och gymnastik  Lilian Bjelton 

Vandringar   Ulla Löfving 

Cirklar   Åsa Stenberg, Gunvor Gunell  

Utflykter och resor Eva Gugolz, Gunvor Gunell, 

Gull Britt Larsson, Margareta 

Lundholm.  

 

1 b Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft 9 st. protokollförda möten, huvudsakligen i 

lokalen Hanna Paulis gata 13 samt dessutom ett antal gruppmöten för 

diverse ändamål. Därutöver har styrelsen haft inbördes kontakt via 

telefon och e-post. Styrelsearbetet har liksom tidigare år bedrivits ideellt 

utan några arvoden till styrelseledamöterna.  Dock utbetalas en 

kostnadsersättning om 300:- kr för resor, telefon, datorstöd m.m. till 

ledamöter och suppleanter.  

 

1 c Medlemsantal 

Medlemsantalet varvid årets slut 670 medlemmar varav 21 vän-

medlemmar (förra året 693 resp. 20). Under året har 47 medlemmar 

tillkommit och 71 avregistrerats (avlidna, överförda till andra SPF 

föreningar och utträdda). 
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1 d Representation 

Föreningen var representerad vid SPF Stockholmsdistriktets stämma 

2018-04-12 samt deltog vid samtliga 4 möten med SPF Söder om 

Södergruppen där vi också haft ordförandeskapet, samt alla möten med 

Hägerstensgruppen och resegruppen "Röda linjen" inom ramen för 

Söder om Söder.  

Lola Carlsson och Birgitta Grkovic har varit våra representanter i 

Hägersten - Liljeholmens Pensionärsråd (SPR) och Lars Åsberg och 

Lola Carlsson i Fruängsgårdens Förtroenderåd  

SPF Stockholmsdistrikt hade under året 4 representanter i 

Kommunens Pensionärsråd och Iréne Svensson har varit en av dessa. 

Även i SPF Stockholmdistrikts Valberedning har Iréne Svensson 

varit en av representanterna.  

 

1e Föreningsarkiv 
Under året har arbetet med vårt föreningsarkiv fortsatt med 

katalogisering av de föreningsdokument mm som ska skapats under 

föreningens 30 åriga tillvaro, bl.a. protokoll, verksamhetsberättelser, 

medlemsblad, brev mm. Under året har också materialet från SPF 

föreningen Hägersten-Liljeholmen tillförts vilket naturligtvis utökat 

arbetet ytterligare.  

 

2 Verksamhet 
2a Årsmöte 

Årsmötet hölls den 20 februari med 64 deltagare. Vid årsmötet 

underhöll Lennart Nilsson och Lars Ström med musik. Vid årsmötet 

togs beslut om att ändra föreningens namn från SPF Fruängen till SPF 

Seniorerna Fruängen-Liljeholmen. I samband med val av ny styrelse 

avgick tre ordinarie ledamöter Monica Albertsson, Birgitta Eriksson och 

Karl Erik Ryman och suppleanterna Anne Marie Thomsen och Lena 

Björkman. Dessa avtackades för sitt arbete i styrelsen. Till styrelsen 

valdes Iréne Svensson, som också valdes till ordförande, Gull Britt 

Larsson och Åsa Stenberg till ordinarie ledamöter samt Marita Petterson 

och Anita Strömqvist som suppleanter. Till kassör i föreningen valdes 

Arne Lönnebring.  

Vidare utsågs Dagny Löfberg och Signe Ström till hedersmedlemmar i 

föreningen.   
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2b Eventuellt samgående med SPF Seniorerna Brännkyrka Älvsjö 

Diskussionen har under året pågått om ett eventuellt samgående med 

SPF Seniorerna Brännkyrka Älvsjö. SPF Seniorerna Brännkyrka Älvsjö 

har under hösten haft ett extra årsmöte som fattade beslut om att man 

önskar lägga ner den egna föreningen och gå samman med SPF 

Seniorerna Fruängen-Liljeholmen. Detta beslut ska konfirmeras vid 

föreningens ordinarie årsmöte 2019 02 12. Beslut om detta ska också 

godkännas vid vårt kommande årsmöte 2019 02 19. 

 

2c Tisdagsmöten 

Under året har 15 tisdagsmöten genomförts (inkl. årsmötet). 

Deltagarantalet har varierat kraftigt men i medeltal har lite knappt 50 

personer deltagit. Dessa möten har genomförts i Servicehuset 

Fruängsgårdens samlingssal. Tyvärr blev vi tvungna att ställa in en träff 

eftersom belysningen i samlingssalen skulle justeras. Underhållningen 

har utgjorts av sång och musik eller föredrag av skilda slag. Två kvällar 

har vi ordnat mingelafton med olika teman och då har även PRO 

Västertorp-Fruängen varit inbjudna. Vi var också inbjudna till en 

sopplunch, anordnad av PRO Västertorp-Fruängen. 

 

2d Övriga gemensamma aktiviteter 

Föreningen har under året fyllt 30 år. Med anledning av detta 

genomförde vi i maj en mycket lyckad tredagars resa till Oslo-

Köpenhamn-Oslo. Under hösten arrangerade vi också en jubileums-

lunch på Långbro Värdshus som väldigt snabbt blev fulltecknad, vilket 

medförde att flera medlemmar tyvärr inte fick delta.  

Vidare arrangerades ett antal visningar på museer och andra institutioner. 

Vårsäsongen avslutades traditionellt med sillunch på Långbro Värdshus 

och höstsäsongen avslutades också traditionellt med Luciafest med 

uppträdande och sång av förskolebarn, och Julbord på restaurangskolan 

Flitiga Lisa. 

Höstens höjdpunkter när det gäller våra arrangerade resor var 

musikalresan till Helsingfors där musikalen Chess visades på Svenska 

Teatern, samt julbordsresan till Arboga.  

Genom samarbete med våra systerföreningar fick vi också möjlighet att 

delta i dagsresor och flerdagsresor. 
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2e Gruppaktiviteter 

För gymnastik och bordtennis hyrdes motionslokaler i Västertorps 

Idrottshall. Drygt 20 resp. ca 10 personer deltog i dessa aktiviteter varje 

vecka under vår och höst. Ett antal boulespelare träffades under 

terminerna i Prins Bertils Boulehall på Djurgården. Vandringar med ett 

20 tal deltagare genomfördes varje torsdag oavsett väderlek under 

januari-maj och september-december. Bridge har spelats av två olika 

grupper i lokalen Hanna Paulis gata varje vecka under vår och höst. 

Bridgespel anordnades även varje vecka tillsammans med deltagare från 

SPF Seniorerna Brännkyrka Älvsjö. Dessutom startades under hösten en 

Bokcirkel med just nu 7 deltagare även den gruppen träffas i vår 

föreningslokal. En Målargrupp har också startats under hösten i Café 

Koppens lokaler.   

Under våren arrangerades en träff för våra nya medlemmar för att 

berätta lite om vad vi i föreningen sysslar med och höra om det finns 

intresse för att engagera sig lite mer i föreningsaktiviteterna. Under 

hösten träffade vi våra aktivitetsansvariga, tidningsansvariga och 

brevduvor över en trevlig middag. 

 

3. Medlemsinformation och medlemskontakter 
3a Höstlövet 

Vårt medlemsblad ”Höstlövet” utkom tio gånger under året och 

skickades ut till alla medlemmar. Ett tjugotal brevduvor har bidragit till 

att hålla portokostnaderna nere och ett ökande antal medlemmar får nu 

Höstlövet via mail. Alla nummer av Höstlövet publicerades också på 

Hemsidan, vilket förutom snabbare distribution också innebär att bladet 

framträder i färg. Ett av årets tio nummer utgjordes av kallelse och info 

inför årsmötet och övriga nio nummer gav information om föreningens, 

distriktets och förbundets verksamheter samt upplyste om kommande 

evenemang och aktiviteter. Första numret för våren och för hösten har 

också innehållit SV Vuxenskolans kursprogram för seniorer. 

3b Hemsidan 

På föreningens hemsida www.spfseniorerna.se/fruangen, har löpande 

publicerats aktuell information om våra aktiviteter liksom information 

om medlemsförmåner och nyheter från både Stockholmsdistriktet och 

Förbundet. 

  

http://www.spf.se/fruangen
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3c Uppvaktningar 
Vi uppvaktade de medlemmar som fyllt 70, 80 och 90 år med 

gratulationskort till födelsedagen samt bjöd dem vid tisdagsmötet den 

16 oktober på kaffe med tårta och en ros att ta med sig hem.  

Lite kuriosa är att den träffen var årets mest välbesökta tisdagsträff. 

Jätteroligt att så många ville vara med och gratulera våra jubilarer.  

De boende på Fruängsgården bjöds söndagseftermiddagen den 18 mars 

på kaffe med dopp och musikunderhållning, vilket uppskattades 

mycket. 

 

4 Ekonomi 

Föreningen har en mycket stabil ekonomi med ett banktillgodohavande 

som överstiger en årsomsättning. Däri ingår en avsättning på drygt 

200 000 kr, som gjordes för uppskattningsvis 20 år sedan för oklart 

ändamål. Styrelsen har beslutat att succesivt lösa upp denna avsättning 

och i 2018 års bokslut har den minskats med ca 10% och därmed 

kraftigt reducerat årets underskott i den löpande verksamheten. 

För detaljer rörande föreningens ekonomi hänvisas till årsbokslutet och 

revisorernas rapport.  

Styrelsen föreslår att årets underskott överförs i ny räkning.  

 

5 Slutord 
Våra möten och aktiviteter har - med några undantag - varit välbesökta 

och omtyckta. Även de talrika studiebesöken och våra buss- och 

båtresor har blivit uppskattade. Vi har även i år haft två möten per 

månad med underhållning. Under året har föreningen arbetat för att 

smälta ihop två föreningar efter samgåendet med SPF Seniorerna 

Hägersten-Liljeholmen. Trots lite olika traditioner och verksamhet har 

det gått väldigt bra. I slutet på det här året har det pågått en diskussion 

om att samordna ytterligare en SPF förening nämligen Brännkyrka 

Älvsjö med oss. Det innebar att vi i oktober beslöt att adjungera två 

personer från Brännkyrka Älvsjös styrelse som därefter aktivt deltagit i 

styrelsearbetet.  

Mycket positivt är också det utökande samarbetet med våra 

systerföreningar i området och med PRO Västertorp-Fruängen.  
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Till alla förtroendevalda, ombud, funktionärer och aktivitetsansvariga 

samt alla frivilliga som har stött styrelsen under det gånga året riktar vi 

ett varmt tack för gott samarbete. Samtidigt vill vi gärna tack alla våra 

medlemmar för visat förtroende och intresse.  

 

Fruängen i februari 2019 

 

Iréne Svensson Eva Gugolz  Arne Lönnebring 

 

 

Birgitta Grkovic Gull Britt Larsson Rigmor Olivegård 

 

 

Gunvor Gunell Åsa Stenberg 
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Aktiviteter 2018  Resor andra föreningar 
 

9/1 Julgransplundring.  25/4 Bussutflykt.  

16/1 Polismuseet.  21-23/8 Dalslands kanal. 

23/1 Nils Ferlins vänner.  24-30/9 Sydvästra England. 

30/1 Konstvisning (T-banan). 22/11 Julbordskryssning. 

6/2 Bredängsgänget. 

13/2 Scenkonstmuseet. 

20/2 Årsmöte. 

27/2 Konserthuset. 

6/3 Björn Hemstad. 

13/3 Dipak Lahiri. 

20/3 HRFS, Kerstin Malmport: Information  

 om äldreboende. 

3/4 The NO-Trio. 

11/4 Hertha Hillfons museum. 

17/4 Bosse Hallmén.  

24/4 Vikingalivs museum. 

4/5 Mingelafton. 
8/5 Sveriges Radio. 

15/5 Leif Gellermark. 

21-23/5 Jubileumsresa. 

29/5 Långbro Värdshus (avslutning). 

4/9 Preben Kristiansen. 

11/9 Långholmens Museum. 

11/9 Sopplunch med PRO. 

18/9 MalinMusik. 

25/9 Jubileumslunch. 

2/10 Stella Fare. 

9/10 Riddarhuset. 

10/10 Resa Stjärnhov. 

16/10 Tommy Löbels Swingband. 

26/10 Mingelafton. 

6/11 Pär Sörman. 

6-8/11 Musikalresa. 

13/11 Lärarnas hus. 

20/11 Chokladprovning. 

4/12 Skärgårdspojkarna (Inställt). 

8/12 Julresa Arboga. 

12/12 Luciafirande (avslutning). 

14/12 Jullunch.
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Verksamhetsplan för 2019 
 

Tisdagsmöten 
Liksom tidigare år ska tisdagsmöten anordnas 1:a och 3:e tisdagen varje 

månad under vårterminen. Under våren ska samtidigt diskuteras hur många 

möten per månad föreningen ska ha framgent. Tisdagsmötena ska inkludera 

kaffe och kaffebröd samt underhållning i form av musik, föredrag eller 

liknande. Under våren planeras nio träffar inkl. årsmötet och under hösten 

blir antalet träffar beroende av den diskussion som ska vara under våren.  
 

Utflykter 

Totalt ska anordnas minst 9 besök på utställningar och institutioner i 

Stockholmsområdet, oftast med guidade visningar 5 av dessa ska ske under 

vårterminen och övriga under hösten. 
 

Resor 

Genom samarbete med våra systerföreningar och samverkande 

researrangörer ska ett antal resor erbjudas våra medlemmar.  
 

Aktiviteter 

I likhet med tidigare år ska föreningen under vår- och hösttermin anordna 

regelbundet återkommande aktiviteter, i första hand följande: 

- Vandringar i Stockholmsområdet varje torsdag under vår- och hösttermin. 

- Motionsgymnastik på onsdagar resp. bordtennis på torsdagar i 

Västertorpshallen 

- Bridge i 2 grupper, måndagar resp. onsdagar i lokalen Hanna Paulis gata 

13. 

- En Bokcirkel träffas  med jämna mellanrum i lokalen Hanna Paulis gata 13. 

- En Målargrupp träffas  med jämna mellanrum i Café Koppens lokal.   

- Boule genomförs i Prins Bertils boulehall på Djurgården varje onsdag 

under vår- och höstterminen. 

Vidare ska under sommaren anordnas:  

Gemensam lunch-eller cafébesök 1 gång/månad för de som inte har 

möjlighet att ordna detta själva. Om intresse finns kan även en 2 ½ timmes 

lunchkryssning med M/S Östanå anordnas. 
 

Övrigt 

Vi ska anordna en sillunch och luciafirande för medlemmarna som 

avslutning på vår- och höstterminen. Minst en mingelafton ska anordnas 

varje termin, dit även medlemmarna i PRO Fruängen-Västertorp ska 
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inbjudas. Vidare ska nytillkomna medlemmar under året inbjudas till en 

sammankomst med förtäring samt medlemmar som under året fyller jämna 

10-tal år inbjudas till ett speciellt arrangemang i samband med ett 

tisdagsmöte. Funktionärer, brevduvor och aktivitetsansvariga ska också 

under året inbjudas till en samvaro med förtäring.   
 

Samhällsengagemang 

Föreningen ska aktivt delta i Hägersten-Liljeholmens Pensionärsråd och i 

Fruängsgårdens Förtroenderåd. Föreningen ska vidare anordna en träff med 

kaffe och underhållning för de boende på Fruängsgården.  
 

Samverkan 

Föreningen ska delta i SPF Seniorernas samarbetsorgan, främst 

samverkansgruppen Söder om Söder inom Stockholmsdistriktet samt i 

Hägerstensgruppen, ett samarbetsorgan för de föreningar som verkar inom 

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Föreningen ska även samarbeta 

med SPF Seniorernas partners, t.ex. Studieförbundet Vuxenskolan och 

Reseskaparna.  

Föreningen ska delta i SPF Stockholmsdistrikts projekt om "hur fungerar 

våra vårdcentraler för oss äldre" tillsammans med PRO, SKPF och PRG. Ett 

stort projekt där vi kommer att utvärdera alla vårdcentraler inom vår stadsdel 

ur äldreperspektiv bl.a. tillgänglighet, bemötande, service m.m. 

I Stockholm har äldremottagningar införts på många vårdcentraler. Syftet 

med undersökningen är att utvärdera hur dessa fungerar för personer som 

fyllt 75.  
 

Medlemsinformation 

Medlemsbladet Höstlövet ska utkomma med 9 ordinarie nummer under året 

samt ett specialnummer med information inför årsmötet. En 

medlemsförteckning ska tryckas och distribueras till intresserade 

medlemmar. Vår hemsida på Internet inom ramen för SPF Seniorernas portal 

ska hållas uppdaterad under året. Teatererbjudanden och annan riktad 

information ska distribueras till medlemmar som uppgivit e-postadress.  
 

Projekt  

Förenings styrelse ska aktivt arbeta med ett antal olika projekt under året, 

bl.a. följande 

- Bedriva medlemsvärvning i olika former.  
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Valberedningens förslag för personval vid årsmötet 2019 
 

Nuvarande styrelse 
 

 Ledamöter med mandatperiod t.o.m. årsmötet 2020 

 Arne Lönnebring, Gunvor Gunell, Gull-Britt Larsson samt Åsa 

Stenberg.  

Åsa Stenberg har meddelat att hon önskar avgå ur styrelsen vid 

årsmötet 2019. 
 

 Ledamöter i tur att avgå vid årsmötet 2019 

 Irene Svensson (ordf.), Eva Gugolz (har avsagt sig omval),  

Birgitta Grkovic och Rigmor Olivegård Landén 
 

 Suppleanter, revisorer och valberedning valda t.o.m. årsmötet 

2019, se verksamhetsberättelsen.  
 

Förslag till antal styrelseledamöter 

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter (-1) och 2 suppleanter (-1). 
 

Förslag till styrelseledamöter (stadgarna §5 mom. 1 och 2) 
 

 Val av ordförande 

 Irene Svensson omval 1 år (t.o.m. årsmötet 2020) 
 

 Val av kassör (punkten inte aktuell förrän 2020) 

 (Arne Lönnebrings mandatperiod löper t.o.m. årsmötet 2020, se ovan) 
 

Val av övriga styrelseledamöter 

 Birgitta Grkovic omval 2 år (t.o.m. årsmötet 2021) 

 Rigmor Olivegård Landén omval 2 år (t.o.m. årsmötet 2021) 

 Marita Pettersson nyval 2 år  (t.o.m. årsmötet 2021) 
 

Förslag till styrelsesuppleanter (stadgarna §5 mom. 1 och 2) 

 Kaj Söderberg omval 1 år (t.o.m. årsmötet 2020) 

 Anette Ögren nyval 1 år  (t.o.m. årsmötet 2020) 
 

Förslag till revisorer och ersättare (stadgarna §4 mom 6 samt §7) 

 Revisorer 

 Monica Alsén  omval 1 år 

 Anna-Liisa Puttonen omval 1 år 
 

 Revisorsuppleant 

 Birgitta Ericson  omval 1 år 
 

Förslag till valberedning (stadgarna §8) 

 3-5 Vakanta //Lars Åsberg 


