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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 

STYRELSEN har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande   Barbro Lundqvist 

Vice ordförande  Rune Axelsson 

Sekreterare   Rakel Svensson 

Vice sekreterare  Lillemor Sjöström 

Kassör   Britt-Marie Strandberg  

Ledamöter   Gertie Unhagen Deiving (Programkommittén) 

   Astrid Klaman Karlsson (Friskvårdsombud) 

             Rolf Lindeborg (Trafikombud) 

   Hajrudin Kasumovic 

              

Medlemssekreterare  Britt-Marie Strandberg 

 

FUNKTIONÄRER 

Lokala pensionärsrådet  Elsa Fogelberg och Rune Axelsson  

Lokala pensionärsrådet (ersättare)     Barbro Lundqvist,(våren), Lillemor Sjöström, 

(hösten) och Christer Flink 

 

Programkommittén  Marketta Berg 

Christina Flink 

Lilian Ireby 

   Rolf Lindeborg 

   Hana Påhlman 

   Gertie Unhagen Deiving, sammankallande 

 

Webbmaster   Hana Påhlman 

 

Klubbvärdar   Lena Axelsson 

   Gun-Britt Gustavsson 

Maj-Britt Gustafsson 

Maj-Britt Larsson 

Rudolf Karlsson 

Yvonne Olofsson 

 

Vinstköpare   Anita Lindstedt 

 

Revisorer   Bo Eriksson 

Suppleant    Anita Lindstedt 

 

Valberedning  Christina Flink  
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. 

Rakel Svensson deltog i Stockholmsdistriktets årsstämma som ombud för SPF Seniorerna 

Skärholmen. Rune Axelsson deltog i distriktets ordförandekonferens i september. 

  

Vi var med och sponsrade ”Veteranloppet”, som ägde rum den 7 september Styrelsen ställde 

upp och var funktionärer.. 

Föreningen är medlem i samarbetsorganisationen för SPF-föreningarna Söder om Söder. 

 

MEDLEMMAR 

Föreningen hade vid årsskiftet 426 medlemmar samt 6 vän-medlemmar. Under året har vi 

registrerat 32 nya medlemmar, men tyvärr har många lämnat oss av olika orsaker. 

Medlemsantalet den 31/12 2017 var 423 stycken. 

 

FÖRENINGENS VERKSAMHET 

Årsmötet ägde rum den 21 februari i Svenska kyrkans församlingssal i Skärholmen. Elsa 

Fogelberg var ordförande vid årsmötet. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar med 

godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och val av styrelse och funktionärer 

avslutades mötet med underhållning av Tom Alandh, journalist och dokumentärfilmare. Vid 

årsmötet deltog 108 röstberättigade medlemmar. 

 

JUBILEUMSFEST 

Den 28 mars ordnade föreningen 30-års jubileum på Scandic hotell, Kungens Kurva. Vi åt en 

god buffé och lyssnade till musik av Bon Appetit. 72 personer deltog. Deltagarna betalade 

100 kr, resten sponsrade SPF med. 

 

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 med runt 80-90 personer per gång, ibland flera. Vid decembermötet 

serverades ”Jullandgång” och då deltog 82 personer! 

Månadsträffarna har också besökts av icke medlemmar som lockats till mötena eftersom de 

annonseras i den lokala pressen samt på anslagstavlorna för föreningar. Fler av dem har 

senare blivit medlemmar. 

SPF:s program har varit mycket uppskattat av våra medlemmar. Vi har satsat mer på 

föredragshållare och musik av hög kvalité. 

 

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 20 deltagare. 
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QiGong: Den har letts av Astrid Klaman Karlsson. 

Det har varit ca 15 deltagare per gång. 

 

Vandringar: Lilian Ireby har anordnat 9 vandringar under året. Det har omfattat både 

stadsvandringar och skogspromenader. Det har varit 8-15 medlemmar som deltagit per gång. 

 

Vandringarna, litteraturcirkeln och QiGongen har genomförts i samarbete med Vuxenskolan i 

Stockholm . 

 

 STUDIEBESÖK 

Programkommittén har anordnat många intressanta besök: Thielska galleriet, Röda Hanens 

brandstation, Lasse Åbergs museum, Carl Eldhs museum, Tumba Bruksmuseum, 

Konserthuset, Ekebyhovs slott, Wicanderska huset, Riddarhuset, Afternoon Tea och 

Hagalunds tvätteri. 

Christina Flinks planerade lunchbesök har varit populära, ca 20 personer har deltagit. 

 

RESOR 

Tillsammans med Hembygdsföreningen ordnades en resa upp till Hallstahammar den 6 maj. 

34 personer deltog från SPF. Resan var mycket uppskattad.  

Christina Flink ordnade en resa till Trosa i maj.  

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 har 

varit Ullabella Jerand, tyvärr lämnar hon sitt uppdrag från och med 2018. 

 

BORDTENNIS 

Bordtennis har spelats i 2:a Hemmet varje vecka, med uppehåll under sommaren. Det har 

varit ca 10 deltagare. Ansvarig: Rune Axelsson. I slutet av året har dock ingen lokal varit 

tillgänglig för bordtennisspel. 

 

BOWLING 

Bowlingen i Vårbyhallen har lockat många deltagare, ca 10 st.  

 

BILJARD 

Biljard spelas i Biljardpalatset en gång i veckan. Ca 12 personer har deltagit. Rolf Lindeborg 

är ansvarig. 

 

BOULE 

Under sommarhalvåret spelade ett 30-tal medlemmar boule på Vårbergs IP och under vintern 

i Liljeholmens Idrottshall med ca 15 deltagare. Ansvarig: Rune Axelsson. 
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HEMSIDAN 

Föreningens hemsida www.spfseniorerna.se/skarholmen  Hemsidan sköter Hana Påhlman. 

 

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET 

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings lokala pensionärsråd har SPF Seniorerna Skärholmen 

representerats av Elsa Fogelberg och Rune Axelsson som ordinarie ledamöter och Barbro 

Lundqvist/Lillemor Sjöström och Christer Flink som ersättare. Elsa Fogelberg har varit 

ordförande. Genom våra företrädare har föreningen tagit upp viktiga frågor för medlemmar 

och pensionärer inom vår stadsdel. 

 

EKONOMI 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till den bilagda ekonomiska berättelsen. 

 

SLUTORD 

Verksamheten har under 2017  varit omfattande och styrelsen har med tillfredsställelse noterat 

medlemmarnas aktiva deltagande i de olika aktiviteterna. 

 

I oktober hade vi ett fint möte med våra nya medlemmar, 18 stycken kom och fick en 

landgång och bra information. Detta har blivit en rutin, som uppskattas av styrelsen och de 

nya medlemmarna. 

Det nya medlemsregistret som förbundet ansvarar för, har krånglat även under detta år! 

Hoppas att det till slut blir bra! 

 

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 Seniorerna i Skärholmen 

 

  ________________________________ 

   Barbro Lundqvist 

 

________________________________  ___________________________________ 

                Rune Axelsson    Britt-Marie Strandberg 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

               Lillemor Sjöström    Gertie  Unhagen Deving 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

                Astrid Klaman Karlsson   Rolf Lindeborg  

 

 

______________________________  __________________________________ 

               Hajrudin Kasumovic    Rakel Svensson 

http://www.spfseniorerna.se/

