
 FÅRÖ

Verksamhetsberättelse för SPF seniorerna Fårö år 2018  

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande Eva Johansson
Vice ordförande Hans Engström
Kassör Laila Persson
Sekreterare Siv Söderdahl
Vice sekreterare Anita Wennergren
Utan portfölj Birgitta Tordling Liller
Utan portfölj Margareta Persson

Revisorer har varit Åke Didriksson och Stig Norrby med Björn Jonsson som ersättare.

Valberedningen har bestått av Britt Olsson tillika sammankallande, Kjell Mathson och Lena 
Korp. 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Därutöver har vi nästan alltid vid varje 
månadsmötet fört minnesanteckningar.

Föreningen har vid årets slut 124 medlemmar, 25 vän medlemmar. Medlemsavgiften har varit 
250 kr för medlem och vän medlem 100 kr. 

Vår kassör Laila Persson och ordförande Eva Johansson har genomgått utbildning i SPFs nya 
medlemsregister. Börjar äntligen fungera som det var tänkt.  

Vi har verkligen varit flitiga och under året har vi genomfört följande aktiviteter till som vi 
hoppas våra medlemmars glädje och nytta:

 Ett levnadsöde – Starke Israel
 Haft Bokbytardagar vid några månadsmöten 
 Haft påsk buffé under styrelsens ledning med Hans Engström som nestor.
 Haft Gökotta i våra vackra Klintängar med Roland Dyrke och Kjell Mathson som 

ledare 
 Mannekänguppvisning tillsammans med Senior Shopen både vår och höst
 Genomfört kvällsresa med buss runt Fårö med Yngve Olsson som guide  
 Provat vin med vår ständige vinutbildade och mycket kunnige ledare Håkan Larsson
 Haft besök av Regionens hälsogrupp
 Haft besök av Handelsbanken då vi informerades om en nyhet ”Framtidsfullmakt”. 

Dessutom gjordes en repetition av den information som vi fick av dem på 2017 års 
årsmöte 

 Lyssnat till osteolog Sabine Steen som höll ett intressant föredrag i sitt ämne 
 Lyssnat till Agneta Söderdahl som både läste och sjöng visor från kända Fårödiktare
 Haft utbildning på surfplatta
 Bjudit på luciakaffe  



 Haft julbord med allt vad där tillhör under ledning av Hans Engström tillsammans med
styrelsen och några medlemmars hjälp. 

 Följande utbildningar och aktiviteter har genomförts. Såsom träslöjd, bokcirkel, 
matlagning, bridge, boule, körsång och Fårö mål

 Vår ordförande Eva Johansson har i samband med Fårösundsskolans avslutning 
utdelat vårt årliga stipendium ur Ann-Marie Werkelins stipendiefond till elever i 
årskurs 9.

Fåröfröjd, vår sångkör har som tidigare framträtt på många ställen. På Kupan i Fårösund där 
de framfört sommarsånger och julsånger, på Stuxgården och Havsgläntan och traditionsenligt 
vid Ava eken. Luciafirande i Fårö kyrka och hos PRO i Fårösund.
Spelat ukulele på Forsagården i Lärbro.

Vid distriktets årsmöte i april på Suderbys herrgård deltog Eva Johansson, Hans Engström, 
Laila Persson och Siv Söderdahl.

Vi vill härmed framföra vårt varma tack till alla medlemmar för året som gått och för att ni 
deltar på våra möten och i våra aktiviteter.

Fårö den 18 februari 2019

………………………………………… …………………………………………
Eva Johansson, ordförande Hans Engström, vice ordförande

………………………………………… …………………………………………
Siv Söderdahl, sekreterare Laila Persson, kassör

………………………………………… …………………………………………
Anita Wennergren, vice sekreterare Birgitta Tordling Liller, utan portfölj

………………………………………….
Margareta Persson, utan portfölj


