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Kallelse till ÅRSMÖTE 2020 

SPF Seniorerna Kvarnen 

den 10 feb. 2020 kl.14.00 i Harplinge församlingsgård. 

MOTION skall ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 27 december 2020 under adress: 

Ordf. Hans Emanuelsson  

Haverdals Tvärväg 10, 305 70 Haverdal.  

Efter årsmötesförhandlingarna blir det "Jazz på fiol". Lasse Svenssons Trio 

välkända killar från Nizzan Jazz Band, underhåller med sång, fiol och trumpet 

Föreningen bjuder på kaffe och förtäring 

Varmt välkomna! 

SPF Seniorerna Kvarnen  

Styrelsen 

 

OBS. 

På nästa sida finner du dagordningen. (sida 2) 

Därefter kommer Årsberättelsen för 2019 (sidorna 3 - 6) 

Valberedningens förslag (sidan 7 - 8). 
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Föredragningslista vid årsmöte med SPF Seniorerna Kvarnen den 10 februari 2020 

1. Mötet öppnas 

2. Parentation 

3. Val av mötesfunktionärer 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

5. Mötets stadgeenliga utlysande 

6. Fastställande av föredragningslista 

7. Behandling av styrelsens årsberättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Beslut om resultat- och balansräkning 

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om ersättningar till styrelsen samt reseersättning 

12. Behandling av motioner 

13. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 

14. Beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut 

15. Beslut om budget och plan för verksamheten 

16. Beslut om årsavgift för 2021 

17. Beslut om antalet styrelseledamöter 

18. Val av ordförande 

19. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

20. Val av revisorer och ersättare 

21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma 

22. Val av två ledamöter till samrådsgruppen 

23. Val av försäkringsansvariga 

24. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

25. Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen 

26. Övriga frågor 

27. Mötets avslutning 
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SPF Seniorerna Kvarnen, Årsberättelse 2019 
 
Föreningen höll sitt trettioförsta årsmöte i Harplinge församlingsgård måndagen den 11  

februari 2019. Föreningens vice ordförande Inger Edling öppnade sammanträdet och hälsade 110 

medlemmar välkomna. 

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Christer Henriksson och till sekreterare Inger Engstrand.  

 

Medlemmar 

Föreningen hade den 1 januari 535 medlemmar och den 31 december 550 medlemmar. 

 

Styrelsen  

Hans Emanuelsson ordförande, Inger Edling vice ordförande, Beit Wiklund kassör, Inger Engstrand 

sekreterare, Pia Flodin, Anders Kinch och Jan Henriksson ledamöter. 

Styrelsen har under året hållit 14 sammanträden. Dessutom har styrelsen deltagit i kurser, konferenser, 

sammanträden och event. 

 

Revisorer 

Thore Jeppsson och Carl-Axel Sjögreen har varit ordinarie revisorer med Berit Tillberg och  

Kjell Eliasson som ersättare. 

 

Ombud distriktsstämman  

Ordinarie ombud till distriktsstämman har varit: Hans Emanuelsson, Berit Wiklund, Pia Flodin, 

Jan Henriksson, Inger Engstrand, samt Lennart Magnusson och som ersättare Inger Edling,  

Tore Jeppsson, Christer Henriksson och Sven Olsson. 

 

Ledamöter samrådsgruppen 

Ordinarie ledamöter i samrådsgruppen har varit Hans Emanuelsson och Inger Engstrand. 

 

KPR - ombud 

Inger Engstrand har varit KPR - ombud. 

 

Försäkringsansvariga 

Berit Wiklund har ansvarat för medlemsförsäkringar i Skandia och Teuvo Byrsell för försäkringar i 

Länsförsäkringar. 

 

Valberedningen 

I valberedningen har Barbro Ericsson varit ordförande och ordinarie ledamöter har varit  

Thorsten Gantén, Lennart Magnusson, Kjell Eliasson och Sven Olsson. 

 

Hemsidan 

Vår hemsida, www.spfseniorerna.se/kvarnen uppdateras successivt med information om löpande 

händelser och aktiviteter samt reportage, olika berättelser från evenemang, resor, promenader och 

annat. Vi har ofta bilder från händelser där våra medlemmar är med. Vi fortsätter att hålla hemsidan 

uppdaterad och göra den alltmer innehållsrik och läsvärd. Vi ser gärna att medlemmar i vår förening 

deltar med material till vår hemsida för att göra den mer lockande att titta på och ha glädje och nytta 

av. Ansvarig för hemsidan har varit Anders Kinch. 

 

Övriga funktioner 

Studieansvarig: Pia Flodin 

IT - och medlemsansvarig: Jan Henriksson 

Reseledare: Inger Edling 

Rekryteringsansvariga: Styrelsen 

Trafikombud: Sven Olsson 

Hälsovårdsansvariga: Agneta Svensson och Birgit Sjöholm 

Hörselombud: Birgit Sjöholm 
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Kaffe - och lotterikommitté: Christina Pedersen sammankallande, Marlene Bernhorn lotteriansvarig, 

Inger Edling, Roland Edling, Ethel Gustavsson, Eivor Johansson, Alf Meijer och Per Pedersen. 

Områdesansvariga: Sven Olsson Gullbrandstorp, Birgit Sjöholm Harplinge, Ethel Gustavsson 

Haverdal. 

 

Månadsmöten 

Januari 

Elenor Tham berättade och visade bildspel om Skagen och Jylland. 

 

Februari 

Årsmöte som hölls under Christer Henrikssons ordförandeskap. Efter förhandlingarna underhöll 

Per Bergqvist, Halmstads egen Jerry Lee Lewis, "Little Killer". 

 

Mars  

Sven Larsson, historiker och författare, berättade i ord och bild om att vara svensk för 300 år sedan. 

 

April 

Föreläsning och frågestund med Jurist Elvira Hasaj om "Framtidsfullmakt". 

 

Maj 

Henrik och Alexandra Murdock bjöd på en underhållande viskonsert som varvades med kluriga 

frågor, "Lodrätt och Vågrätt", som kopplades till musiken. 

 

September 

Vi firade SPF 80 År med dess historik och tårta. Reine Johansson, teatertrubadur, framförde och 

berättade om nobelpristagaren Dylans låtar i Wiehes, Afzelius, Dagebys och egna översättningar. 

 

Oktober   

Johan Rosenlind, skapare och rådgivare till TV-serien "Vår tid är nu", berättade om hur han fick idén 

till serien och hur vision blev verklighet. 

 

November 

Two Tracks, spelade glad musik från 40–50-talet och framåt, bjöd på sång och instrumentalt med 

saxofon och klaviatur. 

 

December 

Åke Andersson, Albrekts Trafikskola, gav bl.a. för årstiden aktuell information. 

Luciatablå med Harplinge kyrkas barnkör under ledning av kantor Eva Persson. 

 

Månadsmötena har i snitt besökts av ca 80 - 100 medlemmar/gång. Totalt ca 825 personer under året. 

 

Övriga arrangemang 

Information av HFAB den 28 januari. Aferdita Dolovac och Jessica Murro informerade om olika 

boendeformer, kösystem och kontraktskrivning, samt gav tid för våra frågor, synpunkter och 

önskemål.  60 deltagare. 

Kamelior. Sista söndagen i februari öppnade Inger Edling sitt växthus och visade alla sina kamelior 

som blommade för fullt. I trädgården bjöds på kaffe med vinbärskaka. 35 imponerade besökare. 

Studiebesök på Räddningstjänsten den 4 mars. Mycket informativ och viktig information. 35 deltog. 

Studiebesök på Höganäsverken den 5 mars. Intressant och uppskattat.  20 deltagare 

Träff nya medlemmar den 6 mars. Till informationsträffen för nya medlemmar, under 2018, kom  

15 personer. En träff med trevlig samvaro, utbyte av erfarenheter och nya idéer. Kvarnens styrelse 

deltog. 

Pubkväll den 20 Mars med delikatesstallrik, underhållning, vinlotteri och lite allsång. Mycket 

uppskattad. 70 deltagare. 

 

 

Riskutbildning den 11april på Halmstads Trafikövningsplats med utbildningsledare. Sven Olsson 

svarade för" Provapåkörningen". Mycket nöjda deltagare. Viktigt och lärorikt. 16 deltagare. 
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Lynga Kvarn den 16 april. Efter gemensam lunch på Haverdals golfklubb vandrade vi till Lynga 

kvarn, en ruin, med guidning av bl.a. Sven Olsson. En mycket uppskattad dag.  51 deltagare. 

I slutet av april besökte en liten grupp Fagerås i närheten av Gislaved. Där är mängden påsk- och 

pingstliljor imponerande och i en sluttning finns alla sorter med namnskylt så det går bra att välja sin 

favorit. Kaffe med frasig våffla smakade riktigt gott efter rudvandringen. 

Postrånevandringen den 5 maj. I vackert men något kyligt väder deltog vi i postrånevandringen över 

Hallandsåsen. Vi skjutsades med buss från Margretetorp till Östra Karup där vi började vår vandring 

över Hallandsåsen. Kontrollerna efter vägen var många så vi fick dricka, choklad, smörgås, kaffe mm 

och vid mål serverades vi glass. Vi träffade Snapphanar, postiljonen, byoriginal och lärde oss om 

Drottning Kristina. 15 deltagare. 

Fågelskådning i Lynga Naturreservat den 10 maj. Birgit Sjöholm gick ut med en mindre grupp 

anmälda och hade en mycket givande morgonvandring med många sångglada småfåglar. 

Golf. Vårt traditionella klubbmästerskap i golf hade vi på Haverdals golfklubb den 15 maj.  

35 deltagare. Vinnare: A-klassen Rolf Blomberg, 68 slag netto. B-klassen Hasse Hägg,72 slag netto. 

Hallands DM var på Björnhults GK den 3 juni. Från Haverdals Golfklubb deltog 6 spelare.  

Berit Tillberg blev 3:a och Leif Tillberg 4:a. 

Den 16 maj vandrade vi i Stenhuggarbygden i Gullbrandstorp med Sven Olsson och guide. 

Ett 40-tal deltagare. 

Aktivatörslunch. Den 27 maj bjöd vi aktivatörerna på uppskattningslunch, på Ringenäs Golfklubb, för 

deras mycket fina engagemang och stora arbetsinsats. Ett 30-tal deltagare. 

Den 4 juni besökte vi Vargaslätten, en privatägd trädgård i Simlångsdalen, som inte är öppen för 

allmänheten. Trädgården är baserad på halländs skogsmark där storskogen varsamt blev kulturmark 

med dammar, bäckar som leds i nya fåror, murar skiljer vildäng från odling och bruten sten lades 

samman till blomsterpartier. Beståndet av rhododendronarter är ett av de mest omfattande i Sverige. 

En fin och imponerande vandring. Ett 40-tal deltagare. 

Den 26 juni gick den traditionella sommarfesten, på Folkets Hus i Gullbrandstorp, av stapeln. 

Underhållningen stod Goa Gubbar för. En uppskattad avslutning på vårens arrangemang.  

Ett 70-tal deltagare. 

Resa med Kulinariska förtecken. Den 19 augusti åkte vi med buss till Skåne där vi bjöds på olika 

kulinariska upplevelser. Vi besökte Österlenkryddor med massor av kryddor, vinprovning på 

Köpingsbergs Vingård, senap i många varianter på Petersborgs gård och rapsoljetillverkning på 

Gunnarshögs Gård. Det kryddades med gott fm. och em. fika samt utmärkt lunch på Örums Nygård. 

Med många intryck från en trevlig dag åkte vi nöjda hem. 49 deltagare. 

Bilutflykt. Den 22 augusti var det åter dags för årets bilutflykt, i egna bilar, med hemligt resmål, 

frågesport och fika. En fin utflykt i trafiksäkerhetens tecken som gav oss många nya kunskaper. 

Ca 40 deltagare. 

Figaros Bröllop den 31 augusti. Bussresa med Barbro Ericssons bokcirkel, och andra intresserade, 

besökte Göteborgs Operan och såg Figaros Bröllop. 24 deltagare. 

Lunch 85+ den 4 september. I årets lunch för våra 85+ medlemmar, på Kvibille Gästgiveri, deltog 

 35 personer. Maten, krögarens musikunderhållning, information och historier uppskattades mycket. 

En skön eftermiddag. 

Hälsodag den 16 september i samlingssalen på Harplinge Äldreboende. Program: Allsång. "Må 

bättre" med Agneta Svensson. Information; "rollspel med Agneta och Birgit", om Stroke-kortet. 

Bensträckare och förtäring. "Våra Goda bakterier", en föreläsning av mikrobiolog Ingegerd Sjögren.   

En trevlig och lärorik em. Ett 40-tal deltagare. 

Den 30 september i Harplinge församlingsgård berättade Jennie Vidal, förvaltningschef för 

Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun, om deras verksamhet i stort och även om framtidens 

välfärd. Något som berör alla åldrar. Mycket professionellt och engagerande. Ca 55 deltagare. 

Räkfrossa den 30 oktober i Gullbrandstorps Folkets Hus. Kvällens underhållning svarade den mycket 

populäre Edward C Johansson för. Räkorna var som vanligt utsökta och hem gick drygt ett 70-tal 

mycket nöjda deltagare. 

Kurs i Hjärt- Lungräddning, HLR, den 27 november i Gullbrandstorp församlingsgård. Instruktör var  

Staffan Anckar. 10 deltagare.  

 

 

Repetitionskurs i HLR den 4 december.7 deltagare. Instruktör Staffan Anckar. 
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Jullunch i december. Till jullunchen på Sturegymnasiet hade drygt 50 personer anmält sig. Vi njöt av 

god julmat tillagad av eleverna. 

 

Studieverksamheten år 2019 

Studiecirkel: Dryckesprovning. Ledare: Thorsten Gantén.  3ggr. Totalt 69 personer. 

Studiecirkel: Harplingeböckerna. Ledare: Barbro Ericsson. 16 ggr. Totalt 114 personer. 

Studiecirkel: Matlagning för män. Ledare: Hans Emanuelsson, Per-Gunnar Wiklund. 10 ggr. Totalt 60 

personer. 

Studiecirkel: Bokcirkel. Ledare: Pia Flodin. 8 ggr. Totalt 72 personer. 

 

Aktivitetsgrupper 

Boule. Antalet medlemmar är 30 st. 12–16 i snitt vid 70 tillfällen. Totalt 900 personer under året. 

Bridge. Antalet medlemmar är ca 36 st. 42 i snitt vid 36 tillfällen. Totalt 1512 personer under året. 

Canasta. Antal medlemmar är 26 st. 16–18 st. i snitt vid 36 tillfällen. Totalt 612 personer under året. 

Gymnastik. Antal medlemmar är 70st. 50 i snitt vid 31tillfällen. Totalt 1550 personer under året. 

Stavgång: Antal medlemmar är 43st. 25–30 i snitt vid 29 tillfällen. Totalt ca 825 personer under året. 

Vattengymnastik: Antal medlemmar är 20 st. Snitt 20 vid 24 tillfällen. Totalt 480 personer under året. 

Yogan: Antal medlemmar är 37 st. fördelade på 2 grupper. Totalt antal pass tillsammans för de  

2 skilda grupperna under året är 48 pass. Totalt ca 720 personer under året. 

 

Slutord 

Utvecklingen för föreningen SPF Seniorerna Kvarnen har varit god. 

Aktivatörerna har gjort och gör ett fantastiskt jobb. Många av våra aktiviteter är glädjande nog 

fullbokade med väntelista. 

Medlemsutvecklingen har varit bra med ett flertal nya medlemmar. Idag är vi ca 550 st. 

Från kommunen får vi bidrag baserat på antal medlemmar och aktiviteter. Det är viktigt att så många 

medlemmar som möjligt är aktiva. 

Vi har också ett bra samarbete med Vuxenskolan som ger oss en hel del bidrag för olika aktiviteter. 

Styrelsen tillsammans med aktivatörerna har som mål att erbjuda ett så varierat program som möjligt 

som också kan passa medlemmarna. 

Särskilt positivt under året har varit våra fester; räkfrossa, pubkväll och sommarfest, en del med 

underhållning. 

 

Styrelsen vill framföra ett stort varmt tack till alla aktivatörer, ledare, kaffekommitté, lotteriansvarige 

och medlemmar för det gångna året. 

 

 

Styrelsen 

 

 

Haverdal i december 2019 

 

………………………………….  ……………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Edling v:e ordförande 

 

………………………………….  ………………………………. 

Berit Wiklund kassör   Inger Engstrand sekreterare 

 

………………………………….  ……………………………….. 

Pia Flodin    Anders Kinch 

 

………………………………… 

Jan Henriksson. 
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Valberedningens protokoll 
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