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Kumlabygden 

Verksamhetsberättelse 2016    
för SPF Seniorerna Kumlabygden  

 
Styrelsens har bestått av 7 ordinarie ledamöter (utan suppleanter) med sammansättning 

enligt nedan: 

Ordförande: Maud Rattenborg,  

Vice ordförande: Kerstin Lundqvist Eriksson,  

Sekreterare: Sten Granström,  

Ekonomiansvarig: Berit Holmberg/Stig Enbom, 

Ekonomi och kassörsfunktionen har inköpts från Nillas Ekonomiservice Vretstrop, funktionen 

är uppsagd f.o.m 2017-01-01. 

Övriga ledamöter: Lennarth Helgesson, Gerd Gullberg Johnson.  

 

Medlemsantalet har stannat upp och i slutet av 2016 hade föreningen 278 medlemmar. 

 

Verksamheten har under året bestått av 11 styrelsemöten och 11 månadsträffar inkl. 

årsmötet.  

Styrelsen har deltagit i SPF Seniorernas distriktsmöte på Örebro slott och efterföljande firande 

av SPF Seniorerna Örebrodistriktets 40 års jubileum. 

Styrelsen har ledamöter som deltar i Kumla kommuns Sociala Råd, Talesombudens- och 

Väntjänstens möten. 

Styrelsen har utarbetat och givit ut ett tryckt programblad för 2016, som skickats till alla 

medlemmar och i augusti kompletterat med ett programutskick för höstens aktiviteter. 

Programbladet finansieras till stor del genom annonsintäkter.  

Medlemmar i styrelsen och ombud har deltagit i olika utbildningar anordnad av SPF 

Distriktsstyrelse, bl.a om ny hemsida och nytt medlemsregister.  

Maud Rattenborg deltar som ledamot/ersättare i Regionpensionärsrådet. 

Styrelsen har deltagit i Kommunens anordnade ”Nationell Seniorvecka”  under en vecka i 

oktober med SPF-bord i Kvarngården under en dag. 

Del av styrelsen har bevistat Åldersmässa på Conventum i Örebro. 

Två programgrupper av medlemmar har i studiecirkelform med stort engagemang arbetat med 

frågor om SPF framtida verksamheter och utvecklingsmöjligheter, medlemsvärvning mm. 

 

Ny Hemsida och Nytt Medlemsregister. 
Styrelsens webbansvariga administrerar föreningens hemsida där man kan hitta information 

om föreningens verksamheter av olika slag. Här återfinns bl.a uppgifter om Styrelsen, Våra 

ombud, Föreningsförmåner, Månadsträffarma, Årsmöteshandlingar, Resor, Utflykter m.m. 

Medlemsregisteransvarig håller reda på att medlemmarna har betalt medlemsavgift, vilka som 

fyller jämna år, har betalt avgifter till resor, jul- och påskbord m.m. 

SPF Seniorerna har fått modern Ny Hemsida och Nytt Medlemsregister som sattes i sjön 

2016-12-01. Vissa igångkörningsproblem har som väntat uppstått. Hemsidan är nu anpassad 

till att kunna besökas både medels dator, via s.k. surfplatta och smarttelefon. 
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Månadsträffarna har f.o.m 1 jan 2016 hållits i Johanneskyrkans samlingslokal 

Johannesgårdens med i genomsnitt ca 60 medlemmar med servering av kaffe som våra 

mötesvärdar har svarat för samt lotteriverksamhet med fina vinster.  

12 januari     Julgransplundring med dans kring granen och julklappsbyte. Gull-May spelade 

                       och Victor Rydbergs ”Tomten” framfördes av Ulrika Granström. 

16 februari    Hölls årsmötet under ledning av Anders Svärd.  

8   mars          Vårbuffe på Kumla Hotel 

12 april          Besök av Vibygubben (Ingvar Björk).  

10 maj            Hälsoarbetet i Kumla kommun.  

14 juni            Utflykt till anrika Frövifors Bruk och bruksmuseet. 

16 augusti      Höstupptakt med utflykt till Hembygdsgården i Sannahed. 

13 september Kunla spelmän.  

11 oktober     Gertrud Rullander, ett ”finlandsbarn” berättade. 

8   november Pensionär och Volontär vid ett barnhem i Sydafrika.  

13 december  Luciafirande och Ethels julbord i Johanneskyrkan/Johannesgården. 

 

Vid månadsträffarna har medlemmarna även haft möjlighet att få information från styrelsen 

och valda ombud om aktuella och pågående verksamheter, resor m.m.  

 

Vid månadsträffarna bjuds det på kaffe numera med smörgås. Detta sker genom föreningens 

mötesvärdar som utför ett stort frivilligt arbete med dukning, kaffekokning och 

smörgåstillverkning m.m. 

Lotteriförsäljning vid träffarna ger ett visst tillskott i föreningens kassa. Det är den enda 

egentliga inkomstkällan som föreningen har förutom en del av medlemsavgifterna. 

 

Resor av olika slag har anordnats av Kerstin Dokken och Esso Engvall. Resa till Uppsala och 

Lerinmusèet i Karlstad samt Julmarknadsresa till Ekenäs Linköping har gjorts.  

 

Hjärnkoll, som Marianne Gigel Åkerlind har ansvar för, har haft träffar 2 gånger i månaden 

och deltagit i av SPF anordnad Distriktsfinal som Kumlabygden ännu en gång vann och gick 

vidare till Riksfinal vid båtresa till Finland. Dock ingen medalj denna gång men mycket bra 

gjort ändå. 

 

Inom Kulturgruppen, där Kerstin Lundqvist Eriksson är ansvarig, har svårt att anordna  

teaterresor då litet intresse finns. Litteraturcirkel har pågått ledd av Ulrika Granström med 

träff var fjortonde dag.  Gudstjänstbesök i Vintrosa kyrka har skett. Studiecirkeln om Gamla 

Kumla har haft träffar under året där Barbro Jansén är ledare. Föreningen Gata upp och gata 

ner har haft verksamhet under ledning av Esso Engvall. Föreningen samlar in gamla foton 

från Kumla som katalogiseras av Esso, som har ett litet krypin på Kvarngården där han kan 

träffas nästan varje dag. Han tar gärna mot besök och berättar om bilderna. 

Studiebesök på Länsarvet i Örebro samt Hjälpmedelscentralen i Örebro har anordnats. 

 

Inom Naturgruppen ledd av Maud Rattenborg har ett 15-tal måndagsutflykter företagits till 

olika naturintressanta områden både i Kumlas- och Hardemos omgivningar och i Örebro. 

Utflykterna utgörs i regel av lättare promenader, ca 15 talet personer brukar delta och har fika 

med sig. Deltagande sker utan förhandsanmälan och samåkning i bil sker. 



 
 

 

[Skriv här] 2017-02-07 [Skriv här] 

Kumlabygden 

 

Inom Fritidsgruppen, med Lennarth Helgesson som ledare, har nya aktiviteter tillkommit 

såsom bridge, bowling. Aktiviteter såsom sociala luncher en gång i månaden, vinprovnings- 

och pubkvällar m.m. har anordnats.  Inomhusboulen, som Karin Kristensson lett, har det varit 

stor uppslutning till. Under sommarhalvåret bedrivs boulen utomhus ledd av Sonja Fritzen. 

Bangolfen har varit aktiv som tidigare år och letts av Ove Forsbeck. Ett pingisgäng har startat 

och spelat i Kumlahallen tillsammans med oldboys i AGA måndagar. F.o.m januari 2017 

kommer befintligt pingisbord i Kvarngårdens gymlokal att kunna användas. Här finns även 

mindre gymutrustning som alla pensionärer i Kumla får använda, pröva det kostar inget. 

Bordtennisrakettar har inköpts av föreningen, kontaktperson Sten Granström. 

 

Väntjänsten sysselsätter flera av föreningens medlemmar som har telefonjour under veckan 

och som även finns på kommunens äldreboenden och hjälper till med göromål som äldre kan 

ha svårt att klara av t.ex att förflytta sig till sammankomster och aktiviteter. Flera medlemmar 

är även följeslagare för besök på vårdinrättningar, banker m.m. 

 

Föreningens valda ombud biträder medlemmarna inom olika specialområden såsom hörsel, 

trafik, säkerhet, försäkringar m.fl. 

 

Föreningen har egen hemsida, ny f.o.m 1 dec 2016, där information om föreningens 

verksamhet kan hämtas. Sök på webben www.spfseniorerna.se då kommer man till 

Förbundets hemsida, använd antingen knappen ”Föreningar” och sök Örebrodistriktet -

Kumlabygden eller gå via knappen  ”Minsida” och logga in med p.nr samt som lösenord ditt 

Postnummer, där ombeds du byta till ett bättre lösenord, gå sedan till Kumlabygdens 

föreningssida. 

 

Ekonomi: Föreningens ekonomi baseras i huvudsakligen på medlemsavgifter som för 

närvarande är 240:- varav 75:- går till den lokala föreningens egen verksamhet. I övrigt 

hänvisas till balans- och resultaträkning. 

 

 

 

SPF Kumlabygden   

Kumla 2017-02-21 

 

…………………………………..                                    ………………………………….  

Maud Rattenborg, ordförande                              Kerstin Lundqvist Eriksson, vice ordförande 

     

…………………………………………….                     …………………………………. 

Berit Holmberg/ Stig Enbom, ekonomiansvariga                   Sten Granström, sekreterare   

   

…………………………………                                       ………………………………….. 

Gerd Gullberg Johnsson, ledamot                                     Lennarth Helgeson, ledamot  

  

 

http://www.spfseniorerna.se/

