
SPF Tranåsseniorernas verksamhetsberättelse   för år 2019

Styrelsen
Styrelsen har bestått av 7 ledamöter. Den har under året varit samlad till 11 protokollförda 
sammanträden, där det har förekommit frågor från föreningen och dess medlemmar samt 
information från distrikt och förbund. Kurser och konferenser har besökts för att hålla 
styrelsen och medlemmarna ajour med utvecklingen av föreningen. Styrelsemedlemmar har 
under året varit:

Jan-Åke Nyqvist, ordförande         Berit Drugge, vice ordförande
Solbritt Gustavsson, kassör         Inger Axelsson, sekreterare
Karl-Axel Nilsson, ledamot         Jan Samson, ledamot
Louise Fransson, medlemsansvarig

Medlemmar 
Medlemsantalet är för närvarande 434 och 35 vänmedlemmar finns registrerade i 
föreningen. Under året har 8 medlemmar avlidit.

Funktionärer
Inom olika verksamheter har många funktionärer lagt ner ett stort arbete. Alla insatser är 
mycket värdefulla för föreningen och dess medlemmar.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil. Beträffande resultaträkningen hänvisas till kassörens rapport
och revisorernas berättelse.

Verksamheten
Månadsmöten - 8 månadsmöten, julbord och en grillkväll har anordnats under året. Samtliga
möten har hållits i Brunnsparkskyrkan.
En pubafton anordnades i oktober med Kalle Bäck som historieberättare. 
Programutbudet har varierat och bidragit till välbesökta möten.
Lotteriverksamheten - En viktig inkomstkälla för föreningen och styrelsen tackar alla som 
bidragit med vinster.

Friskvård och fritidsaktiviteter
Boule – Under  året har ca 40 medlemmar deltagit i boule.
Mattcurling – Mattcurling har spelats 2 gånger per vecka där ca 40 spelare deltagit.
Yoga – Yogagrupper har anordnats genom vuxenskolan.
Friskvårdskort – Många medlemmar deltar i SPF Seniorernas Friskvårdssatsning.



Väntjänsten
Margareta Adolfsson, som ansvarig för väntjänsten, har hållit medlemmarna uppdaterade
om verksamheterna inom väntjänsten. Ca 25 medlemmar har stått för en mängd besök och 
telefonsamtal och även varit behjälpliga vid ett antal sjukresor.
Stora väntjänstinsatser på Seniorcentralen har flera medlemmar stått för.
En båtutflykt på Boxholm ll på gjordes i juni månad.

Resor
Ett varierat utbud av resor har erbjudits under året.  Hans Ek ordnade en resa till Zara 
Leander-museét, med besök på väveri, musteri och slott. Nunne Lander har tagit oss med till
Lars Lerins Sandgrund, till Stralsund och Rügen, en weekendresa med shopping och en 
julmarknadsresa till Julita Gård. Prisvärda resor med god tillslutning.

Studieverksamhet
Kurser, studiecirklar, tematräffar och studiebesök är hörnstenarna i verksamheten. Ett 80-tal
medlemmar har använt sig av möjligheten att lära mer om matlagning och fåglar, om arv 
och testamente, om trafikregler och om Tranås 100-åriga historia. Några har tränat minnet 
och känt gemenskap i samtalsgrupper, och några har kunnat återse sin gamla arbetsplats vid 
ett studiebesök. En mångfald av möjligheter som grundas på medlemmarnas svar i den 
årliga enkäten.

Styrelsens slutord
Styrelsen ber att få tacka alla medlemmar som bidragit med förtjänstfulla insatser, inte minst
serveringsvärdar och lotteriansvariga, som lägger ner ett stort arbete vid våra månadsmöten.
Ett särskilt tack från styrelsen till de som har ansvarat för fritidsaktiviteter och olika 
uppdrag. Tack också till övriga medlemmar för bra deltagande i våra arrangemang.
Vår ambition är att under 2020 få en bra verksamhet i föreningen. 
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Funktionärer och uppdrag i SPF Tranåsseniorerna 2019

Ansvariga för uppdrag och funktioner är valda för ett år i sänder.

Resor         Nunne Lander
Studiekommitté  Olle Carlfors, Britt Andersson och Silvia Nilsson
Hemsidan          Ejten Johansson och Gunnel Magnusson
KPR         Kerstin Lundberg ersättare Håkan Lundberg
Väntjänsten         Margareta Adolfsson ersättare Ingrid Karlsson
Trafikombud       Jan-Åke Nyqvist ersättare Lars Åkesson

Hörsel och synombud  Lisbeth Johansson ersättare Agneta Gustafsson

Medlemsregistret  Louise Fransson ersättare Inger Axelsson

Friskvårdsansvarig  Kristina Skenhall
Boule         Inga-Lisa och Bernt Davidsson
Mattcurling          Ulla Pihl och Lennart Henriksson

Lotterier  Lisbeth Johansson och Agneta Gustafsson
 ersättare  Mona Frank

Press och information/PR  Styrelsen

Serveringsvärdar         Gunilla Jansson
 Monika Elofsson
 Ylva Linder
 Irene Svensson
 Inger Palmgren
 Anita Fredriksson
 Helen Isaksson
 Ing-Lill Olofsson
 Agneta Persson
 Ing-Marie Bremer

Valberedning  Sven Elofsson(sammankallande)
 Lennart Persson och Göran Ivarsson




