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Styrelsen har bestått av: Hans Carlsson; ordförande, Hillevi Ottosson; vice ordförande, 
Birgitta Olofsson; sekreterare, Sune Andersson; kassör, Marianne Eriksson; 
medlemssekreterare samt övriga ledamöterna Gunilla Wenander Grönvall och Carl Eriksson. 
Revisorer: Bernt Abrahamsson och Ulla Britt Swenson . Ersättare: Jack Söderberg 
Ombud vid distriktsstämman: Hans Carlsson, Hillevi Ottosson, Sune Andersson, Gunilla 
Wenander Grönvall. 
Representant till distriktsrådet: Hans Carlsson Ersättare: Hillevi Ottosson 
Representant till kommunens informationsforum för pensionärer: Hans Carlsson 
Ersättare: Hillevi Ottosson. 
Valberedning: Lennart Löfgren; sammankallande, Ingegärd Danielsson, Inger Tågerup 
Olsen. 
Medlemsregister och telefonlistor: Marianne Eriksson 
Hemsida: Göran Winge Resor: Hans Carlsson Folkhälsoansvarig: Inga Johansson 
Försäkringsombud: Inger Carlsson Golf: Gunilla Wenander Grönvall Trafikombud: Olof 
Lundin Studiecirklar: Inger Lundin Hörselombud: Sune Johannesson Marknadsföring: 
Marianne Eriksson Lotteriansvarig: Carl Eriksson Promenader: Nils Friederich Gymnastik: 
Ingegärd Danielsson Linedance: Gladys Hansson Boule: Berit Ågren Bowling: Sune 
Andersson Handarbete: Lena Winge Målning: Gladys Hansson Sångkör: Leif Kjellberg 
Möteskommitté: Christine Salomonsson Programkommitté: Lennart Nätt 
 
Föreningen hade vid årets början 379 medlemmar och vid årets slut 391 medlemmar; en 
ökning med 3.06 %. 
Styrelsen har under året haft tio stycken protokollförda sammanträden. Man har även haft ett 
extramöte vid vilket fördes minnesanteckningar. 
Tio månadsmöten med varierande program har hållits under våren i Kapareskolans matsal 
och under hösten i Galaxen. 
Vice ordföranden – Hillevi Ottosson – är ledamot i distriktsstyrelsen. Styrelseledamoten 
Gunilla Wenander Grönvall blev under året invald i förbundets valberedning. Föreningens 
representanter har deltagit i distriktsrådets, kommunens forums och samrådsgruppens 
möten. Funktionärer har deltagit i av distriktet anordnade utbildnings-och temadagar inom 
respektive ansvarsområde. De fyra valda ombuden var närvarande vid distriktsstämman. 
Vid årsmötet valdes inga nya styrelsemedlemmar. Till revisorer omvaldes Bernt 
Abrahamsson och nyvaldes Ulla Britt Swenson samt omvaldes ersättaren Jack Söderberg. 
Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar underhöll föreningens sångkör; Gathesångarna. 
Årsmötet, som var årets andra månadsmöte, hade föregåtts av  januarimötet då ”Refräng & 
Co” bjöd på uppskattad musikunderhållning. Vi blev under vårmånaderna också underhållna 
av Berit Bäckström alias Ada och Kungsbacka profilen ”Chico”. Vid vårfesten i klubbstugan 
på Lilla Enen var åter ”Refräng & Co” engagerade och spelade upp till dans. En i övrigt 
alltigenom lyckad fest där vi också kunde avnjuta en delikat italiensk buffé. 
Under höstsäsongen var det musikunderhållning vid såväl augusti som oktobers 
månadsmöten. I september var det Anders Källgård som kåserade om och visade bilder på  
nära och fjärran belägna öar. Vid novembermötet var det naturfotografen Anette Seldéns tur 
att kåsera kring och visa upp sina bilder från traktens naturreservat. Traditionsenligt besökte 
Kungsbackas lucia oss vid julfesten i december. Vi kunde njuta av en fräsch jultallrik, bli 
roade av föreningens egna lucior och gnugga geniknölarna i en frågesport. 
Veckans aktiviteter går i friskvårdens tecken och startar med måndagspromenaderna. 
Onsdagen kan ägnas åt såväl gymnastik som linedance och boule i nu nämnd ordning. På 
torsdagarna sysslar händiga medlemmar växelvis med målning eller handarbete. På torsdag 
står också bowling på programmet. Sångkören ”Gathesångarna” övar varannan fredag och 
gör också uppskattade framträdanden på kommunens äldreboenden. 
 I mars var det dags för frågesporten ”Hjärnkoll” där de tre främsta som lag tävlade i 
distriktsfinalen i september. 



För åttonde gången genomfördes SPF:s vårgolf på Forsgårdens fina bana. Från föreningen 
deltog nio damer och fyra herrar varav flera med framstående placeringar. 
Hösten bjöd bland annat på en uppskattad Ost-och Vinprovning i november på Båtmuséet. 
Årets resor inleddes traditionsenligt med besök på ”Falkenbergsrevyn”. I april var det dags 
för en dagstur i södra Halland med besök i gårdsbutiker och möjlighet att skåda ett regnigt 
Laholm genom bussfönstret likaväl som levande hjortar i sitt hägn. Även ”Våryran” på 
Göteborgsoperan besöktes enligt traditionen. Hösten startade med en dagstur till 
”Luffarmuseet” där vi blev serverade en småländsk buffé och många historier om luffarnas liv 
och leverne. Höstens längre resa gick till Bremen där folkfesten ”Bremer Freimarkt” pågick 
och där vi även fick möjlighet till sightseeing såväl guidad som på egen hand. 
Reseprogrammet avslutades återigen med besök på Göteborgsoperan där vi denna gång 
kunde avnjuta föreställningen ”Kristina från Duvemåla”. 
 

SPF Onsalas styrelse vill härmed tacka alla medlemmar för deras 
visade intresse för de olika aktiviteterna och för de välbesökta 
månadsmötena. 
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