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Verksamhetsberättelse 

SPF Seniorerna Farsta 
2018 

 
 
Årsmötet 2018 Årsmötet hölls den 27 februari med c:a 60 medlemmar. Till 

mötesordförande valdes Leif-Åke Andersson. 
 
Styrelsen  Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 ordinarie styrelsemöten, 

samt möten med olika funktionärsgrupper och ett informationsmöte 
för nya medlemmar. 

 
Föreningens Alexandra Posacki vald vid årsmötet. 
ordförande 
 
Övriga ledamöter Leif Brander    vice ordförande, 
  Nils Thoor  kassör, 
  Hans Elfving  mötessekreterare, 
  Siv Gustafsson programsamordnare, 
  Marianne Sundström ledamot/program, 
  Harry Lundstedt ledamot/föreningsrådet. 
   
Utanför styrelsen Karin Attermo Elfving medlemssekreterare. 
  
  Arbetsuppgifterna fördelades vid konstitueringsmötet direkt efter  
  årsmötet. 
 
Revisorer  Kenneth Ottosson ordinarie, 
  Christina Svensson ordinarie. 
   
 
Valberedningen Kerstin Högström och Rose-Marie Bodström. 
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Aktiviteter med funktionärer och ansvariga. 
   
 
Expeditionen  Telefonpassningen:             Nils Thoor. 
  Expeditionen övrigt Rose-Marie Boström. 
 

Expeditionens öppettider har varit varje måndag mellan klockan 10 
och 12 med uppehåll för sommarmånaderna och någon vecka kring 
jul. 
 

Medlemsregister Ansvarig för medlemsregister och administrativ kontakt med 
medlemmarna har varit Karin Attermo Elfving.  

 
Bulletinen  Ansvaret för produktionen av vår tidning, Bulletinen har delats mellan 

Siv Gustafsson, Hans Elfving och Leif Brander. 
  Ansvarig utgivare: Alexandra Posacki. 
 
Distributionen av Tidningen har distribuerats på två sätt: 
Bulletinen 1. Företaget Bring 40%, 
 2. Frivilliga föreningsmedlemmar 60%. 
 
Webbsidan/datorprogram Det datorprogram som förbundet installerade 2016 har även under 

2018 dragits med vissa problem. Vissa funktioner fungerar fortfarande 
inte tillförlitligt. Föreningen har därför valt att använda egna 
funktioner för att skriva ut adressetiketter samt även egen rutin för att 
skicka ut e-post och SMS till medlemmarna. 

 Vi har också själva byggt upp vår hemsida och lägger på den ut 
merparten av den information vi vill ska nå ut till medlemmarna. 

 
Kaffegrupperna  Inget månadsmöte utan kaffe. Vi har haft fyra grupper som delat på de  

nio månadsmöten som vi har haft under året. Ansvaret för 
månadsmötena har delats mellan Hans Elfving och Leif Brander. 

 
Brottsförebyggande rådet SPF Seniorerna Farsta har representerats av Harry Lundstedt. 
 
Farsta stadsdelsförvalt- Ordinarie ledamot i pensionärsrådet och tillika ordförande har  
nings pensionärsråd varit Alexandra Posacki, ersättare Christina Johansson. I rådet 

behandlas frågor som berör äldreomsorgen, boendet för äldre, säkerhet 
på gator och torg, snöröjning m.m.    

  
Farsta föreningsråd Föreningsrådet ansvarar för verksamheten vid Farsta Gård. 

Vår representant i föreningsrådet har varit Harry Lundstedt. 
 
Kursverksamheten 2018 En studiecirkel har under våren och hösten hållits genom samarbete 
  med Vuxenskolan. Cirkeln har hållits i lokalen på 
  Torsbygatan 38. Ansvarig för kontakten med Vuxenskolan har varit 
  Kerstin Högström. 
  Ledare för kören: Christina Illmayr 
  Allsångarna har haft ett framträdande i Centrumkyrkan inför 
  julen. På månadsmöten i maj och december uppträdde kören i 
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  Hökarängssalen. 
  Inbjudan till våra kurser har även gått ut till närliggande 
  SPF-föreningar. 
 
Stadsdelsförvaltningens  
program för Pensionärer En av Förvaltningens bussresor gick i juli med Kerstin o Rune  
  Högström samt Kerstin Bennerstam som bussvärdar till 
  Nynäs Slott som är beläget mellan Trosa och Nyköping . 
  Föreningen har även bidragit med tre programpunkter vid Tubens  
  torsdagscafé. 
 
Söder om Söder Söder om Söder (SoS) består av 13 SPF föreningar i söderort.  
  Gruppen har haft 4 möten under året och bland annat utbytt  
  erfarenheter och idéer kring verksamheten. SoS har även vid mötena 
  tagit del av beslut och information från distriktsmötena. Våra  
  programgrupper har också haft stor nytta av varandras erfarenheter  
  då det gäller valet av både program och resor för medlemmarna. Då 
  det gäller resor samarbetar vi, därför att vi vid större grupper, får  
  bättre priser och samtidigt minimerar vi de ekonomiska riskerna som 
  större projekt alltid innebär.  
  
Boule Boule har spelats en gång i veckan under hela utesäsongen, både på 

Farsta IP och Gubbängens IP. Antalet deltagare har varit runt 40 
stycken. Under vintersäsongen spelade i genomsnitt 18 personer gång 
i veckan inomhus i Björnkulla i Huddinge kommun. 

 Ansvarig: Björn Betzholtz. 
  
Bridge Bridge har spelats på tisdagar. Sista speltillfälle för terminen var den 

13 december och ny termin börjar den 8 januari.  
  Gruppen består av 20 deltagare och normalt spelar 12 personer per 

gång. 
  Ansvarig: Vivianne Andersson. 
 
 
Mattcurling Mattcurling har spelats i Tyresö Sportcenter under hela året, med  

 undantag för sommarmånaderna. 28 medlemmar har varit med i 
sektionen. I medeltal har18 personer spelat per gång. 

 Södertörnsmästerskapet hölls i år i en nedbantad version i Tyresö 
Sportcenter. Farsta blev tvåa och trea. SPF Seniorerna Farsta saknar 
träningsmöjligheter inom kommungränserna. All träning sker i Tyresö. 

  Ansvariga: Toni Eklund och Björn Betzholtz. 
 
Program  Programgruppen har under året bestått av tre ledamöter, Siv 

Gustafsson, Hans Elfving och Marianne Sundström. 
 Med ett brett och blandat utbud har gruppen försökt att ge så många 

medlemmar som möjligt något som passar just dem.  
  Ett par aktiviteter som enbart har varit till för att skapa gemenskap har 

varit de varje månad återkommande månadsträffarna. Totalt har det 
blivit 9 stycken. Before Dinner (BD) har vi haft 4 gånger detta år. 
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 2018 arrangerades också en mycket omtyckt långresa till Skottland. 
Till de smala programmen hörde en utflykt för fågelskådare till 
Ågestasjön utanför Farsta 

 
Besök, underhållning  Vi har gjort tre kryssningar med Viking Line till Åbo. Den ena för att 
  se teaterpjäsen Piaf. En annan för att uppleva Kungsvägen som  
  blev en bussresa mellan Åbo och Helsingfors och slutligen en  
  julbordskryssning. 
  Vi har också företagit dagsutflykter med buss, en till Sorunda och en 
  till Nynäshamn. Dessa anordnades ihop med andra SPF-föreningar. 
  Vi har även startat några kulinariska träffar med provning av öl och 
  franska ostar. 
  Kulturella programpunkter har bestått av besök på konserthuset med 
  musik av Beethoven samt två operor La Bohème och Aida via bio på 
  biografen Reflexen i Kärrtorp. Dessutom har det blivit ett 
  teaterbesök ”En glad pensionär” på Rågsveds folkets hus.  
  Lite udda aktiviteter blev det när vi besökte Pantbanken och Café  
  Älskade traditioner. 
  Till de kulturella programmen räknas även de konstvandringar på  
  söder med lunch som vi hade anordnat och ett besök på Folksam för 
  att se deras konstsamling. 
  Vi har även besökt Ersta museum och Vikingamuseet. 
  
Månadsmöten  Jan.  Daniel Yngwe, enmansshow, 
  Feb.  Årsmöte och spelar Stockholms Psalmodikongruppen 
   "EN STRÄNG", 
  Mars  Lena Oetterli, ”chokladfresterska”, 
  Apr.  Stig Fredriksson ”Vart går Ryssland under Putin”, 
  Maj  Våravslutning med Allsångarna, 
  Sept.  Björn Eriksson ”I huvét på en gammal landshövding”, 
  Okt.  Björn Gellerfalk sjunger Povel Ramel, 
  Nov.  Farstas hembygdsförening, 
  Dec.  Allsångarna och luciatåg från förskola.   
   
BD-träffar  4 st. BD-träffar, (Before dinner), 
Lunch                Träffar på O´Learys Pub på onsdagarna. 
 
Antalet medlemmar När man blir medlem i en pensionärsförening har man för det mesta 
  passerat 65-års strecket. Vår förening har jämfört med  
  många andra föreningar en hög medelålder. Detta leder ofrånkomligt 
  till att vi förlorar medlemmar. 29 medlemmar avled under förra året 
  och 16 lämnade föreningen av andra orsaker. Vi är nu 550  
  medlemmar mot året innan då vi var 595. 
 
Slutord  Vi kan åter se tillbaka på ett mycket aktivt år med   
  många intressanta program och besök. Vår lilla programgrupp är helt 
  fantastisk på att vaska fram fina upplevelser för oss i föreningen. Det 
  finns många föreningar som uttryckt sin beundran över vårt  
  programutbud. 
   




