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SPF Seniorerna Bollnäs 

 

ÅRSBERÄTTELSE 2018 
 
Bollnäs-föreningen bildades redan 1945 som avdelning 28 av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund. 
1986 ändrades organisationen till Sveriges Pensionärsförbund (SPF), med länsvisa distrikt och lokala 
SPF-föreningar. 2015 ändrades förbundets namn till SPF Seniorerna. 
 
Föreningen har bl a till uppgift att verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna, att 
tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR, att aktivt verka för att ansluta 
personer som kan erhålla medlemskap, samt att i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och 
solidaritet mellan generationerna. 
 
Medlemskap enligt de nya stadgarna från 2015 beviljas den som har rätt att uppbära pension av något 
slag samt den som är gift eller sambo med medlem. Beviljat medlemskap gäller i endast en förening av 
SPF Seniorerna. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald. Vid årets slut var 330 
personer registrerade som medlemmar (ökning med 0,61 %). 
 
Styrelse Ordförande Ewa Strandberg 
 Vice ordförande Maud Kvarnäng 
 Kassör Karin Skogh 
 Sekreterare Anders Bergsten  
 Ledamöter Birgit Norén 
  Anders Kjellberg 
  Ulla Edholm 
Revisorer Ordinarie Sten Bertram 
  Uno Wall 
 Ersättare Hans Ferm 
Reseledare  Vakant 
KPR-ombud Ordinarie Anders Bergsten 
 Ersättare Olov Sundström 
Polisens seniorråd  Uno Wall 
Festkommitté  Styrelseledamöterna 
Lotteriansvarig  Anders Kjellberg 
Valberedning  Karin Sjögren (sammankallande) 
  Marita Magnusson 
  Ingrid Hammarberg 
Medlemsavgift för 2018  250 kr/medlem  
   
SAMMANTRÄDEN 
Efter årsmötet den 14 februari 2018 har hållits 10 styrelsesammanträden (5 mars, 9 april, 7 
maj, 25 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari och 4 februari) . Vid 
ett tillfälle har företrädare för valberedningen deltagit i styrelsesammanträdet.  
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MEDLEMSTRÄFFAR  
Vid samtliga medlemsträffar serveras kaffe & smörgås eller annan lättare förtäring. 
Programmet är varierat med föredrag, aktuell information, musikunderhållning, lotterier. 
Under verksamhetsåret har vi bjudit på följande programpunkter: 
 
Onsdag 14 feb Årsmöte Församlingshemmet kl 13:00.  
 
Onsdag 21 mars Medlemsträff Kämpens kl 13:00. Fördrag om skogsvård av Gösta 

Edholm. Reseinformation från SPF Järvsö. 
 
Onsdag 25april Medlemsträff Kämpens kl 13:00. Tobias Styf, hortonom vid 

Mobackes, berättade om vårt ”gröna kulturarv”. 
 
Torsdag 10 maj Gökotta Onbacken kl. 09:00 i samarbete med Svenska Kyrkan.  
 
Onsdag 23 maj Medlemsträff Bollegården kl 13:00. Föredrag om friskvård m m. 

av Björn och Annika Lans. Pastasallad med dryck, kaffe & kaka. 
 
Onsdag 8 augusti Medlemsträff med bussresa till Ystegården i Näsviken med guidad 

visning och besök i Enångers gamla kyrka. Lunch på Borka 
Brygga. 

 
Onsdag 22 aug Medlemsträff - Hembygdsgården Kämpens kl 13:00 
  Surströmming. 
 
Torsdag 13 sep Medlemsträff. Lunchtrav - Bollnästravet 
 
Onsdag 26 sep Medlemsträff - Bollnäs Församlingshem kl 13:00 
  Modevisning. 
 
Onsdag 24 okt Medlemsträff Kämpens kl 14:00. Föredrag om familjejuridik av 

Husam Sager samt musikunderhållning av Peter ”Puma” Hedlund. 
 
Onsdag 28 nov Medlemsträff på Mobackes kl 13:00 med information om 

Amaryllisutställningen och därefter julsmörgås på Kämpens. 
 
Onsdag 23 jan Medlemsträff Kämpens kl 1300. Musikquiz och underhållning 

med ”Två och ett dragspel”.  
 
HÄLSINGLANDS DISTRIKT 
Föreningen har varit representerad med ombud på årsmötet samt deltagit i av distriktet 
anordnade utbildningar i styrelsearbete, medlemsrekrytering och framtidsfrågor. Ombud vid 
Hälsingedistriktets årsstämma i Alfta den 15 mars var Ewa Strandberg, Anders Kjellberg, 
Ulla Edholm, Maud Kvarnäng och Birgit Norén.  
 
Hälsingedistriktet anordnade en introduktionsdag för nya styrelsemedlemmar 2 mars på 
Bollnäs Folkhögskola samt en kurs för KPR-ledamöter 26 april. En ordförandeträff i distriktet 
anordnades i Bollnäs 15 maj och eftersom det var valår anordnade distriktet en valkonferens 
24 maj på CFL i Söderhamn. Höstmötet med pensionstema anordnades i Iggesund den 6 
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september och en ny utbildning för styrelseledamöter i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan anordnades på Bollnäs folkhögskola 8 oktober.  
 
EKONOMIN 
Den ekonomiska ställningen framgår av bilagd ekonomisk berättelse. Årets resultat överförs 
till verksamhetsåret 2019.  
 
HEMSIDAN 
Under året har Gunnel Wallgren varit ansvarig för hemsidan.  
www.spfseniorerna.se/bollnas 
 
ÖVRIGT 
Seniorbio 1-2gånger per månad i samarbete med ABF och Röda Kvarn. 
Utskick till medlemmarna. För 2018 års verksamhet i SPF Seniorerna i Bollnäs beslutade 
styrelsen att skicka ut den tryckta verksamhetsplanen till samtliga medlemmar. 
Styrketräning på Odengymmet onsdagar 08.30-10.00 med Olle Sundström  som ledare. 
Läsecirkel i HGF Hyresgästföreningens lokal på Öster torsdagar 10.00-12.00 med Karin 
Skogh som ledare. 
Hälsa, kultur och nyttigheter. Ledare Birgitta Melin Wahlberg. 
Hamrelunds Äldreboende. En protestskrivelse har lämnats in till kommunen med anledning 
av beslutet om nedläggning av äldreboendet. 
”Kompiskväll på Fannys” Maud Kvarnäng ordnade en kompiskväll på Fannys. 
 
SLUTORD 
Styrelsen vill med denna årsberättelse ge en inblick i vad som förekommit under året. Vi 
tackar alla som ställt upp och gjort det möjligt för oss att ordna dessa aktiviteter. Vi tackar 
cirkelledare, medhjälpare vid våra träffar, KPR- och lotteriombud samt övriga som biträtt oss 
i olika sammanhang. Utan er hjälp och ert stöd har vi inte kunnat genomföra våra aktiviteter. 
Sist men absolut inte minst tackar vi våra medlemmar som så troget ställer upp på våra träffar 
och andra arrangemang som vi anordnar.  
 
Bollnäs i januari 2019 
SPF Seniorerna Bollnäs / Styrelsen 
 
 
 
Ewa Strandberg   Maud Kvarnäng  Anders Bergsten 
Ordförande  Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Karin Skogh  Birgit Norén  Ulla Edholm 
Kassör 
 
 
Anders Kjellberg 
 


