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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 för SPF Seniorerna Rättviksringen 
Organisationsnummer 883201-9064                                                                         

 

 

Styrelsen för SPF Rättviksringen avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2019. 

Styrelsen har under året bestått av: 

Åsa Björklund, ordförande  

Agnetha Wallander, vice ordförande 

Anna Charlotta Skalme, sekreterare 

Odd Jansson, kassör 

Bo Bjerner, ledamot 

Anders Barth, ledamot 

Jaan Roosaar, ledamot, from 2019-02-19 

Revisorer: Berit Helgesson och Margareta Ryding 

Kommunens Delaktighetsråd KDR-, tidigare Kommunens Pensionärsråd KPR: Bo Bjerner ordinarie, 

Anna Charlotta Skalme reserv. 

Region Dalarnas Pensionärsråd – RPR - tidigare Landstingets pensionärsråd – LPR: Bo Bjerner 

Resekommittén: Agnetha Wallander, Margareta Ryding och Gerd Barth. 

Valberedning: Styrelsen 

Ekonomi: Föreningens resultat- och balansräkning redovisas separat 

Medlemmar: Vid årets slut: 236. Under året har tillkommit 24 nya medlemmar, 5 medlemmar har 

avlidit och 17 medlemmar är utträtt ur föreningen. 

Styrelsemöten: 10 möten under året, samt konstituerande 2019-02-19. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         



MÅNADSMÖTEN                                                                                                          Sid. 2 
2019-01-15: Räddningstjänstens nya chef presenterade sig. Vi fick lyssna på ett intressant och 

informativt föredrag av Linda Wallander som arbetar på Räddningstjänsten. Linda visade hur första 

hjälpen och hjärt- och lungräddning går till. Därefter fick de som var intresserade anmäla sig till en 

kurs på Räddningstjänsten i hjärt- och lungräddning.   

2019-02-19: Årsmöte för SPF Rättviksringen med parentation.                                                                                                                                                                         

 

2019-03-19: ”Hotell och pensionat i Rättvik” Lennart Edvardsson från Bildarkivet i Rättvik berättade 

om hotell och pensionat i gamla Rättvik. Hur turism startade och det behov av hotell som blev 

följden. Vi fick också se många fina bilder på de tjusiga hotellen, som tyvärr inte finns kvar.   

2019-04-16: ”Gamla veckotidningar ur historiskt och kulturellt perspektiv.” Föredrag av Margaretha 

Barkevall Lindborg. Margaretha berättade med inlevelse om denna kulturskatt som är så 

undervärderad. 

  

2019-05-21: Utflykt till Zorngården i Mora. Guidad visning och lunch. Vi samåkte i bilar till Mora och 

Zorngården. Vi började vårt besök med lunch i Moraparken och fick därefter en guidad visning av 

Zorngården.  

Höstens månadsmöten inleddes med sillunch.  

2019-09-17: ”Livet runt en fäbod” föredrag av Viktoria Törnqvist. Sillunch på Gammelgården. 

Styrelsen hade dukat upp i Sturladu och ordnat med stekt salt sill, matjessill med gräddfil, hårt bröd 

och kaka till kaffet. Det kom fler än vad som anmält sig, så det blev lite ont om mat på slutet. Viktoria 

Törnqvist höll ett intressant föredrag om ”livet på en fäbod”. Hon har forskat på ämnet och besökt 

många fäbodar och pratat med mycket folk som har kunskap om fäbodlivet. 

2019-10-15: ”Föredrag av Gunnar Hagelin om ”Osmundsberg – byn som försvann”.  Ett välbesökt 

möte. Gunnar berättade om Osmundsbergs by som blev uppköpt med både mark och gårdar. Där 

byn legat blev det ett kalkbrott som var i drift i 15 år. Byn är borta och idag finns bara en stor 

vattenfylld grop.  

2019-11-19: ”Fotografer i Rättvik och Boda” föredrag av Christer Bergin. Även till detta möte kom det 

mycket folk. Christer som tidigare arbetat på Dalarnas Museum visade många bilder och berättade 

om hur fotografikonsten startade och om det stora antal fotografer som har funnits, i Rättvik fanns 

43 fotografer och i Boda 32 fotografer. 

2019-12-17: Jullunch på Stiftsgården enligt tradition. Traditionell jullunch även i år på Stiftsgården. 

Gott och trevligt som det brukar vara. 

KÖREN STÄMBANDET: har i år sjungit vid 4 kyrkliga sammankomster och förstås även på flera av våra 

månadsmöten.  

 

VERKSAMHETSANSVARIGA                                                                                         Sid 3.                                                                                                                                            

Folkhälsa/friskvård: Agnetha Wallander, Anna Charlotta Skalme 

Hörsel: Anita Bjernulf 



Läkemedel: Bibbi Bjerner 

Medlemsregister/medlemsfrågor: Odd Jansson 

Webbansvarig/press: Anne Höglin 

Resor: Agnetha Wallander, Gerd Barth, Margareta Ryding 

Studier: Odd Jansson, Eva Tholén 

Trafik: Anita Bjernulf 

Revisorer: Berit Helgesson, Margareta Ryding                                                                                                                                                                                          

ÖVRIGT 
Några i styrelsen har deltagit vid Daladistriktets konferenser och inspirationsträffar.  

21/3 var Åsa Björklund, Anna Charlotta Skalme och Odd Jansson till Hedemora på distriktsmöte. 

23/9 var Odd Jansson och Anna Charlotta Skalme på konferens på Lerdalshöjden för sekreterare och 

kassörer.  

30/9 var Odd Jansson och Jaan Roosaar och provade Halkbanan i Falun. 

2/5 och 24/10 var Åsa Björklund på ordförandekonferens.   

17/10 var Bo Bjerner och Anna Charlotta Skalme på KPR konferens på Lerdalshöjden. 

5/11 var Åsa Björklund och Anna Charlotta Skalme på samverkansöte på Lerdalshöjden. 

Ett av ämnena har varit ”Tillsammans mot ensamhet” 

Den 6 augusti åkte vi med buss till Hälsingland. Vi besökte en Hälsingegård - Ol-Anders. Besök på 

Mobackens trädgård, Växbo Lin och glastillverkningen i Bollnäs.  

Den 24 september startades en studiecirkel ”Läs och res till Sveriges vagga” i SPF:s regi. Cirkelledare  

är Åsa Björklund. Cirkeln ska pågå hösten 2019 och våren 2020 och avslutas med en resa till 

Västergötland. 

En resa till Stockholm den 16 oktober med besök på Riksdagshuset har skett under hösten.   

I mars och oktober inbjöds nya medlemmar till en informationsträff på Fricks konditori. 

 

 

Rättvik den 7 januari 2020 

 

Åsa Björklund                                                                                              Agnetha Wallander 

 

Anna Charlotta Skalme                                                                              Odd Jansson 

 

Bo Bjerner                                         Anders Barth                                    Jaan Roosaar 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


