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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 
under verksamhetsåret har varit: 

Solbritt Gustavsson, ordförande Olle Carlfors, vice ordförande 

Berit Drugge, kassaförvaltare Christina Norgren, sekreterare 

Inger Axelsson, medlemsansvarig Jan-Åke Nyqvist,  ledamot 

Karl-Axel Nilsson, ledamot 

Medlemmar 

Medlemsantalet är för närvarande 392 och 29 vänmedlemmar finns registrerade i 
föreningen. Under året har 9 medlemmar avlidit. 

Funktionärer 

Inom olika verksamhetsområden har många funktionärer lagt ner ett stort arbete. 
Alla insatser är mycket värdefulla för föreningen och dess medlemmar. (Se bilaga) 

Ekonomi 

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

Verksamheten 

Månadsmöten  - Under året har hållits 8 månadsmöten samt julbordet på Lugnalandet. 
Samtliga möten har hållits i Brunnsparkskyrkan. Programutbudet har varit varierat och 
bidragit till välbesökta möten. Inbjudna föreläsare, modevisning , sång och musik har lockat 
ca 120 medlemmar till varje möte. En gökotta anordnades vid Örsbäcken i maj månad.  Ett 
tack till alla som bidragit med vinster till lotterierna. Lotteriverksamheten är en viktig 
inkomstkälla för föreningen. 

http://www.spfseniorerna.se/contentassets/7ce5c28631d04f7db29b0e051f3082e8/funktionarer.pdf


 

 

Friskvård  och fritidsaktiviteter   

Boule – Under året har ca 35 medlemmar deltagit i boule varje måndag. En vårutflykt har 
gjorts och en grötfest har boulesektionen anordnat. Flera medlemmsr deltog i SPF:s 
Länsmästerskap och Tranåsmästaren. 

Mattcurling – Mattcurling har spelats 2 gånger per vecka där c:a 40 spelare deltagit. 
Föreningens mattor har även hyrts ut till lokala företag och föreningar. 

Yoga – Yogagrupper har anordnats under hösten.  

Väntjänsten    

Inger Hill, som ansvarig för väntjänsten, har hållit medlemmarna uppdaterade om 
verksamheterna inom väntjänsten. Ett 20-tal medlemmar har stått för en mängd besök och 
telefonsamtal. Man har även varit behjälplig med ett antal sjukresor. Bingospel och 
högläsning har föreningens  medlemmar också bidragit med. Stora väntjänstinsatser på 
Seniorcentralen – Träffpunkten står flera medlemmar för. En båtutflykt med Boxholm II på 
sjön Sommen gjordes i juni månad. 

Resor   

Resekommittén har tagit oss med på intressanta resor och utflykter. Räkkryssning på Roxen, 
Resa till Linköping med besök på Flygvapenmuséet och Gamla Linköping och en resa till 
Helsingfors.  

Studieverksamhet    

Ett antal medlemmar deltog under året i cirklar inom Vuxenskolans program. Under våren 
genomfördes i vår egen regi förutom flera studiecirklar, en temakväll ”Ost och vin” och ett 
studiebesök på Boxholms bruksmuséum. Höstens cirklar om bedrägerier och diskriminering 
mot äldre lockade alltför få deltagare. Däremot blev ”Yogacirkeln”, som startade i 
september, så populär att den överlämnades till Vuxenskolans administration. Sammantaget 
en bra vårtermin, men något svagare höst. Till sist ett tack till alla som varit cirkelledare. 

Pubafton    

Två  pubaftnar har under året arrangerats på Tranås Statt med ca 60 medlemmar per tillfälle. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Styrelsens slutord. 

Styrelsen ber att få tacka alla medlemmar som bidragit med förtjänstfulla insatser, inte minst 
serveringsvärdarna och lotteriansvariga som lägger ner ett stort arbete vid månadsmötena. 
Ett särskilt tack från styrelsen till de som har ansvar för fritidsaktiviteter och uppdrag av olika 
slag, och övriga medlemmar för bra deltagande i våra arrangemang. Vår ambition är att 
under 2017 få en fortsatt bra verksamhet i föreningen. 

 

Tranås i januari  2017 

 

Solbritt Gustavsson Olle Carlfors          Berit Drugge    

ordförande vice ordförande                      kassaförvaltare 

 

Christina Norgren Inger Axelsson          Jan-Åke Nyqvist 

Sekreterare 

 

Karl-Axel Nilsson 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: Funktionärer och uppdrag 20916   

            

 

 

 


