
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse SPF Seniorerna Bäcke-Ödskölt 2021 

 

 

 Föreningen har under året haft 100 medlemmar. 

 

 Bara tre månadsmöten och en julfest har hållits under året på grund av    

 pandemin. 

           Årsmötet hölls i juni månad. 

 

Styrelsen har vid tre tillfällen bjudit in till korvgrillning på lek/grillplatsen 

samt en träff  med tipspromenad. 

 

I november bjöd föreningen de boende på Björklunda på kaffe och våffla. 

John Johansson underhöll med sång och musik. 

 

Föreningen har av Bengtsfors kommun erhållit 10.500 kronor i föreningsbidrag. 

 

Styrelsen har bestått av nio ledamöter. 

Rose-Marie Mabäcker, ordf. samt kassör, Kaj Jacobsen vice ordf., Birgitta 

Skoog, sekr., Birgit Sjöberg, Karl-Erik Fahlander, Andrzej Kegel, Rita 

Bryntesson, Lena Evaldsson och Ingegärd Ottosson. 

 

Syrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. Verksamheten har som 

tidigare varit indelad i olika grupper och kommittér 

 

Badgruppen har haft Hans Evaldsson som ledare och Evert Blomsten som 

ersättare. Bassängen vid Dalslands Sjukhus har använts men stängdes på 

grund av pandemin under våren. Den 2 september öppnades badet igen men 

med endast en grupp på torsdagar 

 

Bingogruppen. Karl-Erik Fahlander, Ulla-Britt Söderqvist, Rune Nilsson och 

Birgit Sjöberg har anordnat bingo för pensionärerna på Björklunda sevicehus en 

gång i månaden. Tre gånger kunde bingospel genomföras. 

 

Bingo har av köksgruppen och festkommittén samt styrelsen anordnats på 

Bäckegården. Tre gånger har genomförts på hösten. 

 

 

Boulgruppen har haft Kaj Jakobsen och Bengt Ström som ledare. Träning har 

skett måndagar, onsdagar  och fredagar klockan 09.45 – 12.00. Vid dåligt väder 

har träning skett på Bäckegården med mjuka bollar. 



Boulen har många medlemmar som spelar och vid distriktsmästeskapen i 

Högsäter tog Börje, Gun-Britt och Arne första pris.   

Föreningen har fått 25.000 kronor i bidrag av kommunen för 

upprustning/utbyggnad av boulbanorna. Arbetet kommer att genomföras så 

snart vädret tillåter. 

 Bidraget får man för att utveckla samarbetet med eleverna på Bäckeskolan och  

 att lära dem spela boule. 

Ett nytt arrendeavtal har också skapats med Bengtsfors kommun. 

 

Bowlinggruppen med Lasse Blomsten som ledare. 

Bowlinghallen i Ed har mestadels varit stängd under året på grund av pandemin 

men öppnade igen under senare delen av hösten. Antalet spelare har minskat 

under uppehållet  och förhoppningen är att fler spelare ska komma och spela 

tisdagar klockan 11.00                                            

 

Festkommittén  har bestått av Hans Evaldsson, Marianne Hesselrotth, 

Vidar och Rita Bryntessson tillsammans med styrelsen. 

 

Folkhälso/Studieombud har varit Ann-Britt Danielsson och Bodil Zakrisson. 

Utbildningar har genom Studieförbundet Vuxenskolan skett i Vänersborg. 

 

Hörselombud har varit Bo Karlsson. 

                  

Kioskgruppen Rose-Marie Mabäcker, ansvarig, Kristina Jonasson, Agneta 

Gustavsson och Laila Bjerhaug har skött kioskverksamheten vid Björklunda 

Servicehus. Föreningen har köpt in och levererat varor som personalen har sålt. 

 

Köksgruppen bestående av Lena Evaldsson, Ingegärd Ottosson och Rita 

Bryntesson har på ett förtjänstfullt sätt skött serveringen på våra månadsmöten. 

 

KPR ( Kommunala Pensionsrådet) Ombud för denna har varit Ann-Britt 

Danielsson, ordinarie, och Lars Larsson som ersättare. 

 

Trafikombuden har varit vilande. 

 

 

 

Styrelsen vill tacka alla som arbetat för vår SPF-förenings bästa. Lagarbete och 

positiv anda skapar trivsel. 
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