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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2019 
2020-01-12 

 

 
Styrelsen för SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke får härmed lämna 

verksamhetsberättelse för föreningens trettiosjätte 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 

Lage Johannesson  

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 Wivi-Ann Svensson. 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 Lage Johannesson 

Medlemskommitté Håkan Söderström 

Studiebesök och utflykter Ingrid Timle 

Programkommitté  Marianne Friman 

Resekommitté Jan Erik Johansson 

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 2019 har föreningen representerats av 

 Birgitta Jernström ordinarie 

 Bo Axelsson  ersättare 

Gerd Hallin  ersättare 

 

Valberedning Gunnar Häggström sammankallande 

Anita Forsberg 

Jan Fröberg      
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Medlemmar Antalet medlemmar har under året ökat från 818 till 829. 34 har avregistrerats 

och 25 har avlidit. Med 70 nya så har vi alltså en nettoökning med 11. Till detta 

kommer 6 vän-medlemmar. 
 

Styrelsemöten Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. 

 

Medlemsmöten Medlems/Månads-möten har hållits en torsdag varje månad med undantag för 

juli och augusti: 

  

    
 

 

Fredagsföredrag 

Följande program har genomförts: 
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Kommittén för studiebesök och utflykter 

 

 
 

Resor  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Följande resor har genomförts
Antal 

deltagare

Februari Falkenbergsrevyn 52

Mars Panoramatur 1 Göteborg 53

April Panoramatur 2 Göteborg 15

April Hishult, konstresa 44

Maj Älvdalen 28

September Älmhult IKEA 31

Oktober Berlin 22
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Studieverksamheten I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (Bollebygd) har följande 

studiecirklar / kurser anordnats: 

 

 
 

  

 
 

 

Vårterminen 2019.

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 Jan-Erik Johansson

Hjärngympa (bridge) 2 Monica Siverdal

Konstcirkel 1 Birgitta Loftäng

Konstcirkel 2 Birgitta Loftäng

Litteratur Birgitta Loftäng

Musiklyssning Marja Häggström

Släktforskning nybörjare 1 Agneta Steffen

Släktforskning nybörjare 2 Agneta Steffen

Släktforskning fortsättning Agneta Steffen

Squaredans Reine Storberg

Skåne från luften  Wilhelm Bagge

Stavgång med vår flora o fauna Lars Stage, Berit Ekvall

Vinkunskap 1 Ewa Hagberg

Vinkunskap 2  Ewa Hagberg

Fåglar i vår närhet  Lennart Nyborg

Höstterminen 2019.

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 Birgitta Loftäng

Litteratur 2 Birgitta Loftäng

Musiklyssning Marja Häggström

Släktforskning fortsättning Agneta Steffen

Släktforskning avancerad  Agneta Steffen

Squaredans Reine Storberg

Stavgång med vår flora o fauna Lars Stage, Berit Ekvall

Vinkunskap 1  Ewa Hagberg

Vinkunskap 2 Ewa Hagberg

Fotoredigering Ove Sjöstrand

Vardagsjuridik Lars Sundling

Spanska konversation Charlotta Aznar

Aktiekunskap Lillemor Williamsson

Trädgårdskunskap Karit Hvit
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Evenemang 
 

 
 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

 

KPR är en mycket viktig kanal för oss att kunna påverka politiska beslut i kommunen. Genom våra 

engagerade representanter i rådet under ledning av Birgitta Jernström har vi haft inflytande över flera 

viktiga beslut. 

 

Pensionärsrådet har under 2019 arbetat med att belysa frågor som berör de äldre i kommunen och 
pensionärsorganisationerna har under året lyft fram frågor som:  
 

- Boendeformer för äldre, bland annat trygghetsboende 
- Nytt informationsmaterial för de äldre i kommunen 
- Nutrition  

 
Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till kommunstyrelsen är det viktigt att det så tidigt 
det är möjligt ges tillfälle att inkomma med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden.  
 
 

Pensionärsrådet har lämnat sina synpunkter till förvaltningen på bland annat: 
 

- Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, i Mölnlycke Härryda  

- Budget/plan  

- Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindebogården 1:95  

- Verksamhetsberättelse 2018, Sektorn socialtjänst 

- Detaljplan Råda 1:9 m.fl. Äldreboende och bostäder i Säteriet i Mölnlycke  

- Förslag att avgiftsbelägga resorna till dagverksamheterna Liljan och Smultronstället 

- Regeringens stimulansbidrag till Vård och omsorg  
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- 90-åringars rätt till särskilt boende 

- Motionssvar om definition av trygghetsboende 

- Färdtjänstens övergång till Västtrafik 

- Agenda 2030 

- Visionsarbete 

- Den årliga revideringen av avgifter för äldre och funktionsnedsatta utifrån förändringen av 

prisbasbeloppet 

- Höjningen av egenavgift för färdtjänst 

 

 
Pensionärsrådet har bland annat fått information om: 
 

- Instruktion för pensionärsrådet 

- Bostäder för äldre 

- Revisorernas arbete 

- Tillgänglighetsanpassad badplats 

- Regler för hemtjänst utan biståndsbedömning 

- Förslag till utredning om äldreomsorgsplan 

- Lokalresursplanering för socialtjänsten samt definition av olika trygghetsboende 

- Biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndal 

- Förslag till nya riktlinjer enligt socialtjänstlagen över 65 år och under 65 år 

- Nutrition  

- Bostadshyror (utan subvention) i särskilda boenden och bostadstillägg 

 

 
 

Övrigt under 2019 KPR 
 
Rådet har tagit del av de nya Instruktionerna för pensionärsrådet som fastställdes på kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 februari 2019. 
 
Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg och Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa 
och bistånd har deltagit vid flera sammanträden under året och informerat om vad som händer inom 
verksamheterna. 
 

Representanterna från pensionärsrådet, pensionärsorganisationerna och politiken besökte under 

oktobermånad det nya trygghetsboendet Bifrost i Mölndal. 

 

På samtliga sammanträden informerade ordförande om ärenden som det beslutades om på 

kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden och som berör pensionärsorganisationernas 

intresseområden. 

 
Protokollen från pensionärsrådet delges kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och rådet för 
funktionshinderfrågor samt finns tillgängliga på kommunens intranät, IDA. 
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Medlemsregister, hemsida med mera 

 

Medlemsregistersystemet fungerar någorlunda väl även om man saknar somliga funktioner. 

Vi har nu infört ”central uppbörd” (fakturan för medlemsavgiften kommer från förbundet, tidigare gjorde vi 

den på egen hand). 

  

Bengt G Bengtsson har ansvaret för vår hemsida, ett uppdrag som han sköter utomordentligt förtjänstfullt. 

Referat från de flesta aktiviteter läggs upp på hemsidan. Ove Sjöstrand har fotograferat och Gunnar 

Jernström har medverkat både med fotografier och innehållsrika texter.  

 

Hemsidan 
Sedan starten för tre 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 de 18 veckor som rapporteras, har vår hemsida besökts 1470 ggr per vecka. Detta 
motsvarar 1,84 besök per medlem. Motsvarande för hela SPF är 1,14 besök per medlem.  
Hemsidan har uppdaterats 116 ggr, de senaste tolv månaderna (dec -18 till nov -19). Av detta är ca 40 
referat från föreningens aktiviteter. 
 
Facebook 
Facebooksidan uppdateras i princip lika ofta som hemsidan. Dessa inlägg når 60–160 läsare. Vissa inlägg 
publiceras också utanför vår egen site och räckvidden blir då 1000 till 1500 läsare. Antalet personer som 
följer FB-sidan har ökat till 140 följare. I detta ingår både medlemmar och utomstående. 
 
e-post 
Under året har vi genomfört en drive så att den digitala tillgängligheten ökat till 85%. Detta måste anses 

högt. Kvarstår dock ca 180 medlemmar som inte får samma information som övriga 

 

 

 

 

Lokaler  

Vår lokal för studiecirklar mm på Fabriksvägen 13, som vi i dagligt tal kallar Fabriken, har vi haft från och 

med 2018. Den har fungerat bra.  

 

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

kring månadsmötena har fungerat hyggligt bra men vid något tillfälle har kaffe och bullar inte räckt till. 

Delvis beror detta på att vi inför varje möte måste gissa hur många som kommer. Ibland har vi gissat fel. 
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Övrigt Vintergäcken är fortsatt distriktets näst 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. Lage 

Johannesson har, tillsammans med goda kollegor, skött detta viktiga och stora 

område mycket väl. Jan Erik Johansson har haft ansvar för resor och vi har haft 

ett stort utbud av både korta och långa resor som vi kan genomföra tack vare 

att vi är så många medlemmar.  

 

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

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

Studiebesök och utflykter under Ingrid Timles ledning har fortsatt med 

intressanta studiebesök med populära besöksmål. Flera besök har varit så 

uppskattade att ett repriser har ordnats. 

 

Våra Event/Evenemang under ledning av framför allt Leif Allvin är en ny 

verksamhet i vår förening. Leif har prioriterat hög kvalitet vilket jag vet 

uppskattats av många. Vi vill gärna fortsätta med detta även om vi tar 

ekonomiska risker, risker som vi dock bedömer som hanterbara.  

 

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. 

 

Det här är min första verksamhetsberättelse som jag skriver för Vintergäcken. 

Min företrädare Gunnar Häggström, som avgick i fjol, har naturligtvis lämnat ett 

tomrum efter sig. Överlämningen oss emellan har Gunnar skött föredömligt men 

givetvis saknar jag all den rutin som han besitter. Tack vare goda kollegor i 

styrelse och kommittéer tycker jag ändå att vi hållit fanan högt i det interna 

arbetet. Min tidigare arbetsgivare har mottot: ”there is always a better way”, 

man kan alltid förbättra sättet som man arbetar på. Jag tror på det och försöker 

tillämpa det hos oss. 

 

 

 

 Håkan Söderström 
ordförande 


