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Styrelsens sammansättning 

Ordförande  Roland Dahlberg  Revisorer  Roger Östlin 

Vice ordförande Ulf Sundh      Sven-Olov Larsson 

Sekreterare  Margaretha Berglin  Revisorsersättare  Dan Gradh 

Kassör   Britt Vestberg   Valberedning  Lars-G Andersson 

Ledamöter  Lars-Olof Widell      Leif Schönborg 

   Birgitta Hammarstedt     Daniel Landin 

   Hans Wandér       

Ersättare  Lennart Lundkvist  Funktionärer 

   Lisbeth Stenström  Cafévärdar  Margaretha Berglin 

          Isa Norling 

   Britt-Marie Anteskog 

   Laila Pettersson 

   Lena Basth 

    

       Reseledare  Kerstin Josefsson 

       Körledare  Gun-Britt Rotter 

       Friskvårdsansvarig Hans Wandér 

       Hemsidesansvarig Marcello Scandurra 

Tord Westman 

       Medlemsregister Tord Westman 

          Britt Vestberg 

Styrelsemöten i zoom: 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april och 31 maj   

I klubblokalen: 12 augusti, 13 september, 13 september konstituerande, 11 oktober, 8 november och 6 

december. 

 

Medlemsträffar Föreningen hade årsmöte i klubblokalen via zoom den 3 september 2021 med Bertil Bodén 

som mötesordförande. Fem personer var närvarande i klubblokalen och fem personer var närvarade via 

zoom.  

Den 10 november bjöd vi in medlemmarna till parentation över ca 40 avlidna personer sen november 2019 

till november 2021. 92 medlemmar närvarade och bjöds på kaffe och smörgås.  Emeritus Bengt Viklund, 

Torbjörn Sjöström och SPF-kören medverkade. 

Höstens program avslutades den 14 december. På Högliden bjöds 106 medlemmar på glögg, lotterier, 

framträdande av SPF-kören, jultallrik och därefter ett bejublat framträdande av Hudiksvalls spelmanslag. 



Stigfinnare samt f d krögaren Christer Wohlin hjälpte oss med dukning, servering mm. Ytterligare tre 

Stigfinnare skötte biljettinsläppet. 

 

Caféer 

Den 20 och 21 oktober erbjöds SPF att hålla vårt medlemsmöte/ musikcafé på Aktivitetshuset under 60+ 

mässan som pågick där. Vi erbjöds en monter kostnadsfritt mot att vårt program med Gösta Svenssons 

kvartett ägde rum där. Vår monter innehöll information om föreningen i form av ett bildspel och dessutom 

om resor, anmälan till jullunch mm. Alla mässdeltagare erbjöds att ta del av Gösta Svenssons framträdande. 

En gissningstävling (summan av äldre mynt) blev mycket populär då inte mindre än 165 personer lämnade in 

sitt svar. 

Den 24 november hölls höstens enda musikcafé. 62 gäster närvarade och bjöds på kaffe och smörgås. 

Teamledare för bistånd Lena Gunnarsson höll ett intressant föredrag om olika möjligheter att få hjälp av 

kommunen då man inte klarar sig själv längre. 

Därefter uppträdde MVF Ukulelegubbs med välkända sånger av alla slag.  

 

Resor 

Kerstin Josefsson ordnade en resa till Sundsvall den 19 december med möjlighet till shopping i Birsta och 

därefter en julkonsert med Kjell Lönnå med fyra körer i G.A-kyrkan. 

 

Sång och musik 

SPF-kören gjorde uppehåll ända till september då vi startade på nytt med Gun-Britt Rotter och Barbro 

Persson som körledare och med Anders Eriksson och Anders Martinsson som musiker.  

 

Övriga aktiviteter 

Restaurangbesöken under ledning av Birgitta Hammarstedt gjorde ett uppehåll under våren men fortsatte 

hösten 2021 med besök på Fabriken den 1 oktober, Miss Sara den 12 november samt Napulé den 3 

december. 

En kortspelsgrupp med ca 12 medlemmar fick göra uppehåll under våren men startade med 

kortspel/hjärngympa jämna veckor den 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 

november samt den 29 november. De flesta deltagarna ville spela Canasta Zamba och ibland var alla tre 

kortspelsborden upptagna med fyra spelare vid varje. 

 

Stickgruppen fortsatte med sina träffar udda veckor i klubblokalen den 31 augusti, 12 september, 26 

september, 12 oktober, 26 oktober, 11 november, 23 november samt den 7 december.  

En matlagningskurs för herrar startade den 21 januari och 9 träffar av 10 kunde fullföljas. Under hösten 

genomfördes den 10 träffen då deras respektive bjöds in. Christer Wohlin höll i trådarna. 

 

Promenaderna ”Lär känna Din stad, som började hösten 2020 fortsatte med ytterligare fyra promenader och 

övergick i maj 2021 till deltagande i tre orienteringsklubbars projekt ”Hitta ut”. 

”Hitta ut-projektet lockade många deltagare att delta. Föreningen fick även möjlighet att delta i 

”Företagsutmaningen”. 35 företag deltog och vår förening belade en hedrande 6:e plats. Vad gäller varianten 

”genomsnittligt” antal checkpoints som besökts, kom föreningen på 5:e plats. 

 

 



Lotterier 

Endast två lotterier hanns med under hösten, på medlemsmötet den 24 november samt på jullunchen den 

14 december. 

 

Representation 

Lars-Olof Widell representerar SPF Glada Hudik i distriktsstyrelsen. 

Roland Dahlberg och Lars-Olof Widell är våra representanter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). 

Lars-Olof Widell och Ulf Sundh medverkar i kommunens samverkansgrupp för gemensamma aktiviteter.  

Ulf Sundh ingår sedan ett par år tillbaka i ”Äldrekulturgruppen” med sex pensionärsorganisationer. En ny 

ansökan till Arvsfonden kommer att ske under första kvartalet 2022 

 

Medlemsantal 

Vid årsskiftet 2021 / 2022 uppgick medlemsantalet till 685 medlemmar. Njutånger SPF lades ned under året 

och 47 medlemmar övergick till vår förening. Vi hälsar dem varmt välkomna.  

 

Ekonomi 

I särskilda bilagor till verksamhetsberättelsen återfinns en verksamhetsplan för 2022, den ekonomiska 

redovisningen, resultat och balansräkning samt ett budgetförslag för 2022. 

 

Slutord 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som ställt upp och arbetat för vår förening detta annorlunda 

verksamhetsår. Vi tackar även för det förtroende som har visats oss under det gångna året. 

 

Hudiksvall i januari 2022 

 

 

 

Roland Dahlberg  Birgitta Hammarstedt  Margaretha Berglin 

 

 

Britt Vestberg   Ulf Sundh   Lennart Lundkvist 

 

 

Hans Wandér   Lars-Olof Widell   Lisbeth Stenström    


