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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 
STYRELSEN har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande   Barbro Lundqvist 
Vice ordförande/sekreterare Rune Axelsson 
Kassör   Bo Eriksson  
Medlemssekreterare  Eva Mårtensson 
Ledamöter   Christina Flink (Reseombud) 
   Margot Hedlin (Programkommittén) 
   Astrid Klaman Karlsson (Friskvårdsombud) 
             Rolf Lindeborg (Trafikansvarig) 
   Barbro Åkerman (Studieombud) 
    
FUNKTIONÄRER 
Lokala pensionärsrådet  Elsa Fogelberg 
Lokala pensionärsrådet  Britt-Marie Johansson  
Lokala pensionärsrådet (ersättare)     Rune Axelsson 
 
Programkommittén  Gunilla Berggren 

Christina Flink 
Margot Hedlin 
Lilian Ireby 

   Atrid Klaman Karlsson 
   Gertie Unhagen Deiving 
 
Webbmaster   Ulla Kollberg 
   Ann-Charlotte Åkerblom 
 
Mötesvärdinnor  Kerstin Ahlqvist   

Lena Axelsson 
Maj-Britt Gustafsson 
Yvonne Olofsson 

 
Vinstköpare   Anita Lindstedt 
 
Revisorer   Bengt-Olov Pers 
Suppleant    Anita Lindstedt 
 
Valberedning  Signe Andersson (Sammankallande) 
   Britt-Marie Johansson 
   Styrelsen   
       
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden. 



 
Rolf Lindeborg och Barbro Lundqvist deltog i Stockholmsdistriktets årsstämma som ombud 
för SPF Skärholmen. Rune Axelsson deltog i en av distriktet anordnad ordförandekonferens i 
september. 
Under året har styrelseledamöter och funktionärer deltagit i ett flertal av Stockholmsdistriktets 
anordnade föreläsningar. Ann-Charlotte Åkerblom ingår i Stockholmsdistriktets IT-utskott, 
som tyvärr kommer att läggas ner. 
 
Föreningen är medlem i sammanslutningen av grannföreningar Söder om Söder och 
Brottsförebyggande rådet. 
 
MEDLEMMAR 
Föreningen hade vid årsskiftet 464 medlemmar. Under året har vi registrerat 25 nya 
medlemmar. 
 
FÖRENINGENS VERKSAMHET 
Årsmötet ägde rum den 18 februari i Svenska kyrkans församlingssal i Skärholmen. Efter 
sedvanliga årsmötesförhandlingar med godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och 
val av styrelse och funktionärer avslutades mötet med underhållning av Louise Raeder och 
Lena Magnusson: Toner hjärtat minns”. Vid årsmötet deltog 84 röstberättigade medlemmar. 
 
MÅNADSTRÄFFAR: Föreningen har haft 10 träffar under året i Svenska Kyrkans 
församlingssal i Skärholmen. Vid dessa träffar har medlemmarna fått adekvat information, 
druckit kaffe med hembakat bröd och fått olika former av underhållning. Dessa träffar har 
varit välbesökta. Vid decembermötet serverades ”Jullandgång” och då deltog 102 personer! 
Månadsträffarna har också besökts av icke medlemmar som lockats till mötena eftersom de 
annonseras i den lokala pressen. Fler av dem har senare blivit medlemmar. 
 
STUDIECIRKLAR 
Litteraturcirkeln: Cirkeln har gett deltagarna tillfälle att utbyta lästips, diskutera utvalda 
böcker och umgås under lättsamma former under ledning av Britt-Marie Johansson och Anita 
Hedbom. 
Cirkeln har haft 23 deltagare. 
QiGong: Den har letts av Astrid Klaman Karlsson. 
Det har varit 10-15 deltagare per gång. 
Vandringar: Lilian Ireby har anordnat 9 vandringar under året. Målen har varierat från 
konstvandringar, stadsvandringar och skogspromenader. Vandringarna, litteraturcirkeln och 
QiGongen har genomförts i samarbete med Vuxenskolan i Stockholm . 
Det har varit 8-15 medlemmar som deltagit per gång. 
 
STUDIEBESÖK 
Programkommittén har anordnat många intressanta besök bl.a. till olika muséer: 



( Spritmuséet, Pressbyråns muséum, Spårvägsmuséet, Strindbergsmuséet), Anders Hansers 
filmstudio, Sveriges Radio, Casino Cosmopol,  
Christina Flinks spontana lunchbesök har varit populära. 
 
RESOR 
Tillsammans med Hembygdsföreningen ordnades en resa upp till Dalarna med temat: Dan 
Andersson. Den var mycket trevlig.  
Christina Flink ordnade tre ”spontana resor”, ingen anmälan krävdes. En resa gick till Trosa, 
en till Strängnäs och den tredje till Vaxholm. 
Viking Line har erbjudit medlemmar i Stockholm kryssningar, som våra medlemmar har 
deltagit i.  
För övrigt har vi rekommenderat de resor som Stockholmsdistriktet erbjuder. 
 
BRIDGE 
Bridge har spelats varje vecka året runt och har ca 15 spelare varje gång. Spelansvarig är 
Ullabella Jerand. 
 
BORDTENNIS 
Bordtennis har spelats i 2:a Hemmet varje vecka, med uppehåll under sommaren. Det har 
varit ca 10 deltagare. Ansvarig: Rune Axelsson. 
 
BOWLING 
Bowlingen i Vårbyhallen har lockat många deltagare, ca 10 st. Några är också med och tävlar 
i Korpen varannan vecka. I oktober ordnade SSPF Skärholmen tillsamman med Vårby 
Bowling hall riksmästerskap i bowling. Över 100 pensionärer från hela Sverige deltog. 
Tävlingen avlutades med en bankett i bowlinghallen. 
 
BILJARD 
Biljard spelas i Biljardpalatset en gång i veckan. Ca 12 personer har deltagit. Rolf Lindeborg 
är ansvarig. 
 
BOULE 
Under sommarhalvåret spelade ett 20-tal medlemmar boule på Vårbergs IP och under vintern 
i Liljeholmens Idrottshall med ca 12 deltagare. Ansvarig: Rune Axelsson. 
 
HEMSIDAN 
Föreningens hemsida www.spfpension.se/skarholmen har skötts av Ann-Charlotte Åkerblom 
och Ulla Kollberg. 
 
LOKALA PENSIONÄRSRÅDET 
I Skärholmens stadsdelsförvaltnings lokala pensionärsråd har SPF Skärholmen representerats 
av Elsa Fogelberg och Britt-Marie Johansson som ordinarie ledamöter och Rune Axelsson 
som ersättare. Elsa Fogelberg har varit ordförande. Genom våra företrädare har föreningen 
tagit upp viktiga frågor för medlemmar och pensionärer inom vår stadsdel.  

http://www.spfpension.se/skarholmen�


 
 
EKONOMI 
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till den bilagda ekonomiska berättelsen. 
 
SLUTORD 
Verksamheten under 2014 har varit omfattande och styrelsen har med tillfredsställelse noterat 
medlemmarnas aktiva deltagande i de olika aktiviteterna. 
Vår e-post lista omfattar ca 209 medlemmar som får utskick om aktuell information och olika 
aktiviteter som Stockholmsdistriktet anordnar. 
Styrelsen tackar Skärholmens stadsdelsnämnd och Vuxenskolan för det stöd vi fått till vår 
verksamhet. Vi tackar också våra medlemmar för den uppskattning vi fått för våra möten och 
aktiviteter! 
 
 
Styrelsen i SPF Skärholmen 
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   Barbro Lundqvist 
 
 
 
________________________________  ___________________________________ 
                Rune Axelsson    Bo Eriksson 
 
 
________________________________  ___________________________________ 
           Christina Flink    Margot Hedlin 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________________ 
                Astrid Klaman Karlsson   Rolf Lindeborg  
 
 
 
 
  ____________________________________                 
   Barbro Åkerman 
 
 
 


