
 

1 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
SPF Seniorerna Markbygden 

 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 

Ordförande  Egon Svensson 
Vice ordförande Helen Frostholm 

Kassör  Bengt Johansson 
Sekreterare Anita Öresjö 
Övriga ledamöter Eva Svedberg 

  Kjell-Arne Arvidsson 
  Elisabeth Alexandersson 

  Lars-Olof ”Putte” Ehrnlund 
  Britt-Marie Hedlund 
 

Styrelsen har varit samlad under 8 tillfällen, två av dessa möten har 
hållits utomhus, maj samt augusti månad med hänsyn till rådande 

pandemi. Vår verksamhet har i mycket hög grad genomsyrats av läget i 
samhället med nedstängda verksamheter och begränsade folksamlingar. 
Vi har kunnat behålla uteaktiviteter med begränsat deltagarantal, varför 

vår verksamhetsberättelse för år 2020 inte har den omfattning med 
aktiviteter och sammankomster som tidigare år. 

 
Medlemsantalet  

Vårt medlemsantal 31 december var 377. Medlemstalet har varit runt 
380 under hela året och vi har trots pågående pandemi fått nya 
medlemmar. 

 
Ekonomi – Föreningens ekonomi redovisas i särskild handling som finns 

tillgänglig vid årsmötet. 
 
Revisorer har varit Anders Lindal, Lazslo Pacsay och ersättare Lena 

Lantz. 
 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) har Eva Svedberg varit ordinarie 
ledamot och Ingeborg A-son-Turesson har varit ersättare. 
 

På vårt styrelsemöte den 28 januari redogjorde Eva inför vår gäst från 
distriktet Conny Brådalen hur KPR frågorna diskuteras och behandlas i 

vår kommun. 
KPR rådet har som övriga haft färre sammankomster under året, men en 
sammankomst var den 10 mars dit Eva sammanställt frågeunderlag. 

Bland annat: vart har en planerad seniordag tagit vägen? Svar från 
kommunen har kommit, att under hösten 2021 planeras en sådan dag. 

En annan mycket stor fråga har varit tecknande av ett nytt färdtjänst-
avtal. 
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Kommunen har fått mycket stark kritik, såväl genom skrivelser som i 
massmedia för att inte haft sedvanliga dialoger med pensionärsorga-
nisationerna i en så viktig fråga innan tecknandet. 

 
En sammankomst för KPR rådet var den 17 september där Ingeborg A-

son Turesson var närvarande där redogjorde äldreomsorgsnämndens 
ordförande för vilket otroligt arbete som utförts av personalen inom 
äldrevården under pågående pandemi. 

 
 

Månadsträffar Föreningen har utöver årsmötet 2020 endast kunnat 
genomföra fyra månadsträffar. Första halvårets januarisammankomst, 
februari månad med årsmöte. Därefter mötet den 11 mars som också 

blev ett ödes-datum, datumet då Regering och Folkhälso-myndigheten 
kom med restriktioner hur svenska folket skulle förhålla sig för att 

minska smittspridningen av den nya pandemin som kom i rasande fart. 
Deltagarantalet blev satt till att inte fler än 50 personer får vistas i 
samma sammankomst och även särskilda regler för 70+ personer 

rekommenderades. Vårt nationaldagsfirande kunde vi genomföra ute vid 
Rydals Herrgård och med gott om plats mellan bord och deltagare och 

där ett maxtal av 40 personer blev satt. Denna månadsträff tillika 
nationaldags-firande blev ett mycket uppskattat avbräck för många där 
vi också bjöds på skön sång av ägaren till Rydals Herrgård nämligen Olof 

Söderberg. 
Under hösten kunde vi endast genomföra en månadsträff innan ännu 

hårdare restriktioner trädde i kraft. 
 
Hjärnkoll  

SPF Markbygden har återigen deltagit i frågesport-turneringen Hjärnkoll 
och vårt lag, bestående av Egon Svensson, Helen Frostholm och Eva 

Svedberg vann den lokala deltävlingen. Vi gick därför vidare till 
distriktsfinalen, som inte kunde genomföras under pandemiperioden. 
 

Gourmetklubben har under året träffats en gång, denna gång på 
Rydals Herrgård lördagen den 30 oktober. Under rigorösa 

försiktighetsåtgärder samlades 23 st matälskare till en förnämlig meny 
samt en bejublad underhållning av ”De brede Pôjkarna” Olof Söderberg 

och Anton Ljunqvist. En rapsodi från Lasse Dahlqvist till Pavarotti. En 
riktig helkväll i den så begränsande pandemi. 
 

Boule 
Vi hann spela nio gånger inomhus, innan Lindäng stängde ner all 

verksamhet. 
Som tur var upptäckte vi att bouleplanen vid Ännagården i Kinna 
fortfarande fanns kvar, men nästa igenvuxen efter år i träda. Med hjälp 

av parkförvaltningen och genom eget arbete har vi fått tillgång till åtta 
st. banor och några parkmöbler. Med start den 11 juni har en ny grupp 

boulespelare samlats varje torsdag fram till jul. Vi har varit 12-14 
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deltagare varje gång och det känns gott att vi kan träffas och ha lite 
trevligt tillsammans när alla inomhusaktiviteter pausats. 
 

 
Bowling 

Efter några år av tynande verksamhet lyckades vi få igång en ny grupp 
som ville prova på bowling. 14 medlemmar hann med att träffas 8 
gånger innan Coronan slog till den 12 mars.  

 
Golf 

Vi skulle ha arrangerat DM i golf i början av juni, men det fick vi ställa in 
och förhoppningsvis kan vi genomföra det i juni 2021.  
  

Resor 2020 
Under 2020 hade vi planerat att genomföra tre resor under sommaren. 

Båstad och Birgit Nilssons muséet 2 juni, Eksjö International Tattoo 8 
augusti och En gnosjöresa den 15 september. Alla fick ställas in p.g.a. 
den rådande pandemin. Vi återkommer förhoppningsvis med dessa resor 

under 2021. 
 

Konstgruppen 
Under året har gruppen träffats vid fem tillfällen. Fyra träffar på våren 
och endast vid ett tillfälle under hösten. Beng-Göran Johansson har som 

vanligt, målande berättat om olika konstnärer och perioder i konsten. 
Utom rent måleri har han även tagit upp grafik, skulptur, fotografi, 

installationer och arkitektur. 
En av träffarna den 5 februari hölls ute vid Rydals Museum där del-
tagarna bjöds på en föreläsning från en representant från Västsvenska 

mönster- och textilkonstnärer gällande en Jubileumsutställning på Rydals 
Museum. 

Konstgruppen som många av våra övriga aktiviteter fick i mars avbryta 
sina planerade aktiviteter. En träff gjordes på hösten med max antal 
deltagare och med Coronaanpassade försiktighetsåtgärder. Efter att 

ytterligare restriktioner kom så blev ytterligare träffar inte tänkbara. 

 
Jazzcirkeln 
Jazzcirkeln har haft två sammankomster, januari och februari. Båda 

träffarna har varit i vår egen föreningslokal och med Lars-Olof ”Putte” 
Ehrnlund som ledare. 
 

Söndagsfiket 
En aktivitet som har varit uppskattad av ett antal medlemmar har varit 

vårt ”Söndagsfik”. Vi har träffats i Rönnängs matsal varannan 
söndagsefter-middag ett par timmar. Vi hann med fem träffar, innan 

restriktionerna trädde i kraft. Vid ett par tillfällen under sommaren har 
några träffats med en kaffe-korg vid ”Hälsans stig” för en pratstund. 
På styrelsemötet i oktober månad kom Helen med idén – vi ställer inte 

in, vi ställer om. Hon föreslog att vi skulle anordna en stund att grilla och 
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träffas UTE. Detta anordnades uppe vid Boulebanorna och detta blev en 
mycket uppskattad träff. Det kom långt fler än det brukar komma till 
söndagsfiket. Många längtar verkligen i dessa tider att komma ut och 

prata en stund, då många känner sig ensamma i dessa dagar. 
 

Övriga medlemsaktiviteter/Folkhälsoarbetet 
En stor aktivitet som genererar många deltagarbesök och i sin tur 
genererar stort aktivitetsstöd från kommunen är våra båda 

bridgegrupper. Vi har dels måndagsbridgen som Åke och Stig Axelsson 
håller i samt fredagsbridgen som Gunnel Lund ansvarar för. Denna 

aktivitet var igång tills restriktionerna kom i mars månad. 
  
Kommunen kom dock med ett uppskattat besked till föreningarna i ett 

tidigt skede. Föreningarnas aktivitetsstöd skulle utbetalas i 
storleksordning efter hur man hade redovisat ansökan om aktivitetsstöd 

2019 om inte ansökan om högre ersättning gällde. 
 
Vattengympan i Kaskad bedrev också sin verksamhet tills restriktionerna 

kom. Under hösten har man kunnat behålla sin verksamhet till viss del, i 
en mindre grupp och utan ledare, där man får instruktioner via data-

skärm. 3 november var sista tillfället för höstterminen, därefter har 
Kaskad varit stängt. 
 

Hemsidan/ digitala träffar 
Hemsidan och tillgång till digital information samt kunskap har i dessa 

pandemitider visat sig vara en viktig del. 
Vår hemsida sköts och uppdateras i första hand av Kerstin Svensson men 
med gott stöd av Egon. 

Egon valdes att representera oss digitalt vid distriktets distriktsstämma 
som hölls helt digitalt med en representant från varje förening den 4 

september. 
Egon och Helen Frostholm var våra representanter på ytterligare en 
digital träff nämligen en föreningsträff som distriktet anordnade, 

tillsammans med Hökerum, Svenljunga och Tranemo . 
 

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla medlemmar för ett gott 
samarbete under året. 

 
Kinna januari 2021 
Egon Svensson Helen Frostholm Bengt Johansson 

 
 

 
Eva Svedberg Kjell-Arne Arvidsson Elisabeth Alexandersson 
 

 
 

Lars-Olof Putte Ehrnlund  Anita Öresjö Britt-Marie Hedlund 
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