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Några tankar från ordföranden 

Ingen kunde, vid årsmötet i februari, föreställa sig hur året skulle komma 

att bli. Ingen visste vad pandemin, Covid 19, skulle medföra och hur den 

skulle komma att påverka oss alla och vår förenings planerade 

verksamhet. 

 Allt började så bra, precis som planerat. Vi genomförde ett månadsmöte 

i januari och fick information av Anders Furuhammar från Vårdcentralen 

och vid årsmötet i februari underhöll Caroline Lagerheim oss med visor 

av Ulf Peder Olrog. Sen ”tvärdog” allt. Förutom att vi fick ställa in våra 

månadsmöten drabbades de artister och andra, medverkande när vi inte 

kunde engagera dem. 

Allteftersom informationen från Hälsomyndigheterna blev tydligare så 

påverkade det oss alltmer. Vi blev tvungna att successivt ställa in alla 

planerade aktiviteter. Vi tog till en början en månad i taget men blev 

sedan tvungna att ställa in all planerad inomhusverksamhet. Inga 

medlemsmötet i Församlingshemmet, inga resor och inga kurser. Det 

som återstod var olika utomhusaktiviteter. Det var således inte särskilt 

upplyftande att som nyvald ordförande tillsammans med styrelsen hela 

tiden tvingas fatta negativa beslut.  



Men för att ändå kunna erbjuda våra medlemmar någon aktivitet så 

beslutade vi att genomföra ett Sommarkafé på Biohusets gård, eftersom 

Biohusföreningen turligt nog hade beslutat att köpa bord och stolar, som 

var lätta flytta till mindre grupper. När hösten kom och det blev kyligare, 

planerade vi att även genomföra några utomhuspartyn på Biohusets 

gård.  

Då all verksamhet i princip legat nere sedan i mars så ville vi dock ha 

kvar kontakten med alla våra aktivitetsledare. Sagt och gjort. Vi beslöt att 

bjuda in dem till ett möte för att få veta om de har kontakt med sina 

medlemmar, om de haft någon aktivitet tillsammans och vad de 

eventuellt har för planer inför våren. Vi fick ett bra gensvar och mycken 

kunskap och många goda idéer som vi alla kan ha nytta av i framtiden. 

Nu går de allra flesta av oss och väntar på att bli vaccinerade. Vem 

kunde för ett år sedan tro, att vi nu skulle längta efter att bli stuckna i 

armen. Inte jag! Trots allt är jag optimistiskt och tror att allt kommer att bli 

mer normalt och att vår verksamhet skall bli som förr med möten, resor 

m.m. 

Tillsammans har vi stora möjligheter och förutsättningar att utveckla vår 

verksamhet till gagn för alla medlemmar ty jag vet att vi bryr oss om 

varandra, det har det här året visat. 

 

Bo Månsson 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 



STYRELSEN 

Vid årsmötet den 24 februari 2020 valdes följande styrelse: 

Ordförande Bo Månsson  Nyval 

Ledamot Annika Tamm   

Ledamot Birgitta Öberg Boman 

Ledamot  Bo Westh   Omval 

Ledamot  Lennart Nilsson  Omval 

Ledamot Caj Thorén   Omval 

Ledamot  Stefan Behrnetz  Nyval 

Ersättare  Agneta Frid  Nyval 

Ersättare Lennart Ahlström  Nyval 

Vid det konstituerande sammanträdet samma dag utsågs Caj Thorén till 

vice ordförande, Birgitta Öberg Boman till sekreterare och Annika Tamm 

till kassör. 

I samband med styrelsen första ordinarie sammanträde avsade sig 

Birgitta Öberg Boman sitt förtroendeuppdrag på grund av personliga 

skäl. Styrelsen beslutade att i stället utse Stefan Behrentz till föreningens 

sekreterare. 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden varav två 

med den gamla styrelsen. Vid två tillfällen har den nya styrelsen träffats 

fysiskt: en gång på Biohusets gård och en gång i Biohusets Kafé. Övriga 

sex sammanträden har skett via internet. 

Samtliga styrelsemedlemmar kallas till alla sammanträden. 

MEDLEMMAR 

Medlemsantalet var den 1 januari 370 och den 31 december 355 en 

minskning med 15 medlemmar, vilket får anses vara acceptabelt med 

tanke på att vi under året har tvingats till återhållsamhet med aktiviteter 

för våra medlemmar. 



All kontakt med medlemmarna har skett via e-postutskick eller via vår 

hemsida. Detta har medfört att vi inte kunnat nå de medlemmar, som inte 

har en e-postadress eller tillgång till en dator . För att försöka rätta till 

detta skickade vi i december ut en enkät för att få bättre och relevant 

information om hur vi skall kunna kommunicera på ett bättre sätt med 

medlemmarna t.ex. via SMS. 

Gratulationer/Kondoleanser 

Vid jämna födelsedagar har föreningen under året skickat ut …. 

gratulationskort till medlemmar som fyllt 65, 70, 75 osv samt 

kondoleanser vid dödsfall. 

I samband med att pandemin drabbades oss så fick vi ett erbjudande 

från Fillippa Freed att hon var villig att hjälpa våra medlemmar med att 

utföra diverse tjänster t.ex. att handla mat, lösa ut paket, handla 

mediciner o.s.v. vilket vi givetvis tog emot med glädje. 

AKTIVITETER 

Sommarkafé 

För att ha något att erbjuda våra medlemmar anordnade vi under 

sommaren fem sommarkaféer där vi i styrelsen stod som värdar och såg 

till att serveringen skedd under betryggande former. Vi bjöd på kaffe med 

bröd. Vi blev dock tvingade att ställa in ett kafé på grund av väderleken. 

Det var helt enkelt för varmt att sitta ute i solskenet. Antalet besökare var 

begränsat till 30 eftersom vi hade 15 bord och 30 stolar och vid nästa 

samtliga kaféer blev det fullbokat, vilket vi uppfattade som att idén blev 

godkänd. 

Partyn 

När hösten närmade sig och vi inte längre kunde ha Sommarkafé så 

beslutade vi att försöka anordna något trevligt dit våra medlemmar kunde 

komma för en studs gemenskap och trivsel. Vi anordna först ett 

Paraplyparty i oktober, då medtagandet av en paraply var själva 

inträdesbiljetten. Det blev en härlig bild att ”lite från ovan” se alla 

uppfällda färgglada paraplyer. För att hålla kylan borta bjöd vi på 

lättvintoddy och snacks. 



Vi hade också en idé att i november anordna ett luvparty med glögg, där 

inträdesbiljetten var att ha en färgglad luva på huvudet. Tyvärr blev detta 

party inställt på grund av nya bestämmelser från hälsomyndigheterna. 

PLANERADE AKTIVITETER 

De flesta aktiviteter under våren kunde bara genomföras i mycket liten 

omfattning. Några aktiviteter under hösten planerades inte på grund av 

den rådande pandemin. Men ledaren har trots allt gjort olika insatser och 

har haft kontakt med sina deltagare, vilket de skall ha en stor eloge för. 

Golf 

Golfsektionen är den enda av våra aktiviteter som hållit igång under hela 

såsongen. Se separat berättelse 

Buggkurs 

Åtta kursdagar kunde genomföras 

Easy Line 

Fem träffar hanns med 

Linedance 

Man hann med 10 träffar 

Medvetarcirkel 

Medvetarna hann med två träffar samt ett möte på hösten på Biohusets 

gård. Dessutom har de skickat mail till varandra och haft kontakt via 

telefonsamtal. 

”Mariefredsrummy” 

Har tyvärr inte haft någon verksamhet sedan i mars. 

Kulturcirkel 

Hade fyra träffar innan de var tvungna att ställa in. 

Bowling 

Gruppen träffas varje tisdag för en promenad med egen fikakorg. 



Bridge 

Spelades under våren. Därefter har spelandet skjutits till framtiden. 

Boule 

Inget spelande under året. 

Målargruppen 

Träffas, promenerar och fika tämligen regelbundet.  

INFORMATION 

Vi har bara kunnat nå de medlemmar som har en epost-adress med 

information om våra aktiviteter. Till dessa har vi skickat ut åtta brev med 

olika innehåll om våra insatser. Dessa brev har även funnits tillgängliga 

på vår hemsida www.spfseniorerna.se/mariefred tillsammans med annan 

relevant information. 

Via vårt medlemskap i iMariefred.nu fick vi möjlighet att i TV-skärmen i 

Tobakshörnans fönster framföra en Julhälsning till våra medlemmar. 

SAMVERKAN 

Seniorföreningarna inom Strängnäs kommun 

I kommunen finns tre SPF- föreningar. Förutom vår så finns det 

föreningar i Strängnäs och Stallarholmen. Under året har viss samverkan 

skett när det gäller intressepolitiska frågor som rör kommunala 

angelägenheter men även när det gäller resor och programverksamhet.  

Distriktet 

Ledamöter från styrelsen och föreningsmedlemmar har varit engagerade 

i bl.a. teknik-, boende- och omsorgsfrågor. 

Förbundet 

Föreningen har regelbundet blivit informerad om hur pandemin skall 

hanteras på nationell nivå och på vilket sätt den har påverka vår 

verksamhet på lokal nivå 

Seniorrådet i Strängnäs kommun 

http://www.spfseniorerna.se/mariefred


I rådet har Marianne Månsson Åkerlund och Bo Westh ingått 

Se separat rapport 

Biohuset 

Många medlemmar har varit engagerade i Biohuset, dess verksamhet 

och framtid 

 

SLUTORD 

Verksamhetsåret har varit ett mycket speciellt år. Inget som planerats 

har i princip kunnat genomföras på grund av pandemin. Trots detta har 

gemensamma ansträngningar gjorts för att hitta lösningar för att kunna 

erbjuda våra medlemmar möjligheter att träffas. Speciellt har våra 

aktivitetsledare bidragit. 

Nu hoppas vi att 2021 skall bli ett betydligt bättre och mer innehållsrikt 

verksamhetsår.  

Tack till alla som har ställt upp. Utan er hade föreningen inte kunnat göra 

det som vi trots allt har gjort 

Mariefred den 12 februari 2021 

Styrelsen för SPF Seniorerna i Mariefred och Åker 

 

Bo Månsson   Caj Thorén 

 

Annika Tamm   Stefan Behrnetz 

 

Bo Westh    Lennart Nilsson 

 

Agneta Frid   Lennart Ahlström 

 



 

 


