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Föreningen hade vid årets början 398 medlemmar och vid årets slut 397 stycken 
medlemmar. Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. Tio 
månadsmöten med varierande program har hållits. 
Vice ordföranden – Hillevi Ottosson – som avgick ur styrelsen vid årsmötet avgick i 
samband med distriktsstämman även som ledamot i distriktsstyrelsen. Vår 
styrelseledamot – Carl Eriksson – valdes som ny ledamot i distriktsstyrelsen vid 
distriktsstämman. Vice ordföranden – Gunilla Wenander Grönvall – är ledamot av 
såväl distriktets som förbundets valberedning. 
Föreningens representanter har deltagit i kommunforums och samrådsgruppens 
möten. Beträffande samrådsgruppen har ordförandeskapet för densamma under 
2016 innehafts av SPF Seniorerna Onsala. Funktionärer har deltagit i av distriktet 
anordnade utbildnings- och temadagar inom respektive ansvarsområden. De fem av 
styrelsen utsedda stämmoombuden var närvarande vid distriktsstämman liksom de 
ovannämnda representanterna för distriktets styrelse respektive valberedning. 
Vid årsmötet nyvaldes som styrelseledamöter Hans Engstrand och Ulla Jonsson. 
Avgående styrelseledamöterna – Hillevi Ottosson och Sune Andersson -  avtackades 
för sina insatser med blombuketter. Hillevi Ottosson erhöll även förtjänsttecken vilket 
Sune Andersson erhöll redan vid årsmötet 2015. Även Ingegärd Danielsson som 
avgått ur valberedningen avtackades med blommor. 
Årets månadsmöten inleddes med ett uppskattat kåseri av Lasse Swahn känd från 
Sveriges Radio. Vi fick under våren även musikunderhållning av såväl duon 
Bäckström/Waldehorn som sånggruppen Gubbröran. Musik för dansanta spelades 
vid vårfesten i Lilla Enens klubblokal. Vårgolfen gick av stapeln på Forsgårdens bana 
där flera av föreningens medlemmar nådde framskjutna placeringar. Föreningens 
boulespelare har deltagit i seriespel med traktens andra bouleföreningar. Ett tjugotal 
av föreningens medlemmar deltog i frågetävlingen ”Hjärnkoll” varav de tre främsta 
deltog i distriktsfinalen i Vessigebro. 



Under höstens möten stod ”Refräng & Co” för musikunderhållningen medan Annette 
Seldén kåserade och visade underbart vackra och spektaktulära bilder från sina 
resor till Island. Från Juristbyrån fick vi nyttig information om  arv och testamente. 
Äventyrerskan Lisa Nordlind berättade om sina MC-resor och dito tävlingar runt om i 
världen. Årsavslutningen gick traditionsenligt i Lucias och julens tecken. 
Veckans aktiviteter utökades under hösten med en ny studiecirkel för ukulelespel. 
Uppskattad var också höstens ost-och vinprovning. Vid funktionärsträffen, till vilken 
samtliga under året aktiva funktionärer bjuds på lunch, avtackades Göran Winge . 
Göran erhöll förtjänstgåva för sina mångåriga insatser främst som ansvarig för 
hemsidan. 
Våra resor startade traditionsenligt med ett besök på Falkenbergsrevyn. Lika 
traditionsenligt besöktes även ”Våryran” på Göteborgsoperan. Dagsresorna gick 
söderut, under våren till Ven och i slutet på november besöktes Wapnö Julmarknad 
och julbord avnjöts på Kvibille Gästgiveri. 
Vårens längre tur gick till Rostock med påskmarknad och en lokal marknad med mat, 
hantverk och framför allt produkter med anknytning till jordgubbsodling. I oktober 
väntade skördefesten på Öland som blev en resa i härligt sensommarväder. Det var 
en resa med pumpor i mängder och lokalproducerad mat och hantverk att inhandla 
och ett bekvämt boende på Ekerums resort. Ett extra plus var lunchstoppet på 
hemvägen vid Kosta Boda Art Hotell.  
 
 

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