
Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Lammhult under verksamhetsåret 2018 
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Lammhult vill härmed avlägga en redogörelse för 
verksamheten 2018 
 
Styrelse: 
Ordförande Inez Lindström 
Vice ordförande Folke Johansson 
Kassör Bertil Johansson 
Sekreterare Ninnie Jonsson 
Studieansvarig Gunnel Svensson 
Medlemsregisteransvarig Simone Nilsson  
Hemsideansvarig Ninnie Jonsson 
Friskvårdsansvarig Elsy Broman 
Rekryteringsansvarig Monica Carlsson 
Trafikansvarig Bertil Johansson 
Reseansvarig Hela styrelsen 
Stickcaféansvarig Linnea Ivarsson 
Bouleansvarig Karl-Erik Fredriksson 
Valberedning Barbro Ahl, Ann-Viol Karlsson, Leif Gerhardsson 
 
Medlemsutveckling 
Vid årsskiftet 2018/2019 hade föreningen 107 medlemmar. Under året har det tillkommit 6 
nya medlemmar, 3 medlemmar har utgått och en medlem har avlidit. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda styrelsemöten varav ett 
konstituerande. Vid samtliga möten har styrelsen varit beslutsmässig. 
 
Möten under verksamhetsåret 
- Kronobergsdistriktes samorganisationsmöte för KPR (Kommunala Pensionärsrådet) 
Den 16 oktober var vår förening värd för samorganisationens möte som hölls i Lammhults 

Församlingshem. Inez Lindström inledde mötet och Bertil Johansson gav en tillbakablick på 

industrisamhället Lammhult.  En ny KPR-ledamot nominerades och valdes. Karin Jonasson avgick och 

Kerstin Nilsson, Ör tillkom. Hans Sköld för PRO representerar norra delen av det geografiska 

området.  
-Medlemsmöten 
Föreningen har haft 9 medlemsmöten varav ett årsmöte. Bland annat har Bo Rönnebring 
från NTF föreläst om bromssträckor och lätta föremål i bil som kan bli tunga. Förutom 
sedvanlig dansvänlig musik på midsommarfesten i Berg, denna gång Bergskvartetten, har vi 
fått lyssna till både proffs som Inge Fridén från Garvis orkester och till lite mer glada 
amatörer som Tonmixarna från Moheda. På det medicinska området har vi gästats av både 
psykolog Alf B Svensson och kirurg Jan Schönebeck vilka har satt minnesrika avtryck. Till de 
välbesökta påsk och julborden har Ingrid Brentel som alltid levererat smakfullt traditionella 
rätter. 2018 avslutades med en annorlunda underhållning efter julbordet då styrelsen under 
ledning av Gunnel Svensson framförde sång och dans. Till mångas förtjusning läste Gunnel 



en egenkomponerad dikt, på temat Tomten av Viktor Rydberg. Diktens 7 verser 
sammanfattade höstens aktiviteter. 
-Tisdagsträffar 
Vårens träffar inleddes med besök av räddningstjänsten samt kaffebjudning på 
Lammengatan. Studiebesök har vi gjort dels på Ackurat där Glenn Nilsson berättade om 
företagets historia och guidade oss runt i produktionen och dels på SOS Alarm där vi fick 
inblick i hur nödsamtal hanteras och att det finns flera andra viktiga larmnummer. En hemlig 
resa blev pga sjukdom ändrat till ett studiebesök på Poppins möbeldesign och tio fullsatta 
bilar vid hälsoarenan anslöt till detta mål i Lammhults centrum. Bingo har också stått på 
programmet och Irma och Karl-Erik Fredriksson arrangerade en spännande bouletävling för 
oss medlemmar. Vårsäsongen avslutades med stor uppslutning kring korvgrillning och 
tipspromenad hos Inez och Kurt Lindström i Sanden. Sven-Åke Broman har fängslande 
berättat om sitt intresse för musik och hur det kom sig att han valde polisyrket. Denna gång 
bjöd styrelsen på 7 sorters kakor med tävling om vem som bakat vad.  En tipsrunda med 
frågor som var svåra att hitta med hjälp av smarta telefoner hade vi bakom vår lokal på 
Herrgårdsgatan och en variationsrik Antikrunda genomfördes där historien bakom föremålet 
var i fokus snarare än värdet. Danslekar med Gunnel är som alltid uppskattat och 
avslutningsvis hade vi gröt och glögg och gissningslekar där kända Lammhultsprofiler var 
svaret. 
-Resor 
Ingen långresa arrangerades. Ett 10-tal medlemmar åkte Åsnen runt ( 21 mil blev det totalt 
från Lammhult) , ett Kronobergsarrangemang som ordnats av distriktet. Den tidigare hemliga 
resan genomfördes vilken visade sig vara till familjen Håkansson på Långsryd gård med 
trevlig underhållning och servering. Vi var många som besökte Emilia Linderholm i Tolg där 
vi underhölls med operasång och aletjevisning. Målens gamla lanthandel med avslutande 
fika i Möcklehult blev en härlig kombination. Istället för att själva laga mat åkte vi till Malin 
och Peter på Sjöborgen i Lidnäs och åt raggmunkar, fläsk och lingon. 
 
Promenader och stickcafé  
Under ledning av Elsy Broman och Linnea Ivarsson har måndagspromenader och stickcafé 
på tisdagar genomförts där ett 10-tal medlemmar är aktiva. En resa till Vandalorum i 
Värnamo avslutande vårterminen. 
 
Lammhult SPF:s Boule-lag 2018 
Karl-Erik Fredriksson rapporterar att Lammhult har spelat seriespel i Norra gruppen. Där 
ingår även lag från Växjö 3, Alvesta Bolero, Rottne och Norrhult. Segrade gjorde Alvesta 
Bolero. Lammhult blev 3:a. Lammhult har svårt att bilda lag. Därför har vi lånat spelare från 
Moheda SPF vilket medfört extra resekostnader. Vi har använt 14 spelare mot 8. Det blev 
inget slutspel då vi kom 3:a i serien. Bara de två bästa lagen går vidare. 
Resultat från SPF:s Boule-tävlingar i Växjö: 
13 april Lammhult deltog med 3 lag. Inga bra placeringar nåddes. 
16 november Lammhult deltog med 3 lag. Vi placerade oss kring medel.  
 
 
 
 



Slutord 
Ett spännande år har nu avslutats. Vi har här redovisat verksamheten under 2018. Vi i 
styrelsen hoppas att ni njutit av ett varierande program under året som gått. Då vi nu ställer 
våra platser till årsmötets förfogande hoppas vi att den nya styrelsen skall få erfara samma 
uppskattning som vi har känt att vi fått. 
 
Med en förhoppning om ett ökande medlemsantal vill vi i SPF Seniorerna Lammhult tacka 
alla för ett trevligt 2018. 
 
Lammhult  februari 2019 
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