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Örgryte  
 

Verksamhetsberättelse för 2022 
 
Årsmötet, styrelsen, revisorer, valberedning och medlemmarna 
Årsmötet avhölls redan den 19 januari vilket innebar tidsnöd för kassör och revisorer 
att få rapporter och revision klara i tid. Detta lyckades, men vi återgår till att förlägga årsmötet till 
februari. 
Vid mötet var Anita Cullberg ordförande och Barbro Netz sekreterare. Verksamhetsberättelsen och 
bokslutet godkändes liksom resultat-  och balansräkningen.  Den avgående styrelsen bevil jades 
ansvarsfrihet .  
 

Val av styrelse 
Linda Frank valdes till ordförande för ett år. 
Följande medlemmar är valda till 2024 
Barbro Netz   
Gun Nybratt   
Bibbi Löwed   
Eva Almkvist  Av personliga skäl avgick Eva i juni 2022 
Ann-Katrin Blomster har under hösten varit adjungerad till styrelsen. 
 
För perioden 2022–2024 valdes enligt  valberedningens förslag  
Ingegerd Alvbring  omval 2 år 2022 - 2024 
Ulrika Öberg  omval 2 år 2022 - 2024 
Anders Behn  omval 2 år 2022 - 2024 
Lars Bergfeldt nyval 1 år 2022 -2023 OBS! 1 år 
Maimo Baumann hade avböjt omval. 
 

Val av revisorer 
Som revisorer omvaldes Anita Cullberg och Kerstin Kronwall nyvaldes på 1 år. 
 

Val av valberedning m.m.  
Som valberedning omvaldes Monica Påhlsson, sammankallande, Maj-Britt Anckar och Vibeke 
Carlander. Valberedningen valdes på 1 år. 
 
Årsmötet uppdrog till styrelsen att utse ombud ti l l  distriktets årsstämma . Föreningen har rätt  
till 4 ombud enligt de nya stadgarna från 1 januari 2022. 

 
Styrelsen konstituerade sig på följande sätt: 
Eva Almkvist  vice ordförande, lämnade styrelsen i juni 
Lars Bergfeldt vice ordförande från juli, ersatte Eva Almkvist 
Ingegerd Alvbring  kassör 
Barbro Netz  sekreterare 
Gun Nybratt  ansvarig för medlemsregistret och hemsidan, vice sekreterare 
 
Arbetsutskottet(AU) har bestått av: Linda Frank, Ingegerd Alvbring, Barbro Netz samt Lars 
Bergfeldt. 
 
Programgruppen har bestått av: Anders Behn, Ann Katrin Blomster, Barbro Netz, Elisabet Lindholm, 
och Linda Frank 
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Funktionärer i övrigt har varit: Lotteri  Maimo Baumann och Helena Jos Persson,  Opera Maimo 
Baumann, ansvarig värdinna Eva Bergfeldt jämte Monica Rhodin, folkhälsoombud Elisabet 
Lindholm, samtalsgrupperna ”Ett gott samtal”  Ingrid Löfstaf, Eva Bergfeldt, Elisabet Lindholm 
och Linda Frank,  ”Diskussionsklubb för herrar” Anders Behn och Lars Bergfeldt, promenader Eva 
Bergfeldt   
 
Antalet medlemmar i föreningen var vid årsskiftet 513 och den 23 november var antalet517. Flera 
medlemmar har under året avlidit, en del avgick med ålderns rätt och några flyttade. Vi har också 
5 vänmedlemmar. 

 
Verksamhet 
Vi trivs mycket bra i Redbergskyrkan och stannar därför kvar med månadsmöten den andra onsdagen i 
månaden.   
Programmet för månadsmöten har genomförts enligt plan. Samtalsgruppen, promenader och After 
Work på restaurang Leonardo har också genomförts liksom nya aktiviteten ”Diskussionsklubb för 
herrar”, som träffas en måndag i månaden på Dicksons Hus. Från i höst erbjuder vi Linedance i  
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan .  
 
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden för fördelning av arbete, planering och 
uppföljning samt arbetsmöten för packning av utskick med medlemsinformation. Ett konstituerande 
möte avhölls också efter årsmötet den 19 januari. Styrelsens möten har avhållits i Redbergskyrkan och 
hos ordförande Linda. . Programgruppen träffas regelbundet för planering av kommande termins 
aktiviteter. Den 2 december inbjöds samtliga 22 funktionärer till lunch på restaurang Tvåkanten som 
tack för goda insatser under året.  
 
Varje månad utom i juli och augusti har information om aktuel la aktiviteter  och händelser skickats 
till alla medlemmar, som angett en e-postadress. Det tryckta programmet för våren och hösten 
skickades per post till samtliga medlemmar och vänmedlemmar. Programmet ligger också på vår 
hemsida. 
 
Varannan onsdag har 3-12  medlemmar samlats för en promenad under ledning av Eva Bergfeldt.  
ICA Focus har skänkt choklad som pris i den tipstävling som Eva arrangerat. 

 
After Work på Leonardo har genomförts sista torsdagen i maj t.o.m. november med mellan 7 och 
20 deltagare. 
 
Rabatterade operabesök har erbjudits medlemmarna under året. 

 
Föreningens hemsida , www.spfseniorerna.se/orgryte , uppdateras regelbundet och hålls aktuell 
när det gäller program för aktiviteter, kalendarium, bildgalleri och annan aktuell information. Sidan 
är dessutom länkad till såväl distriktets som förbundets hemsidor med ytterligare intressant 
information. 
 
Den verksamhetsplan som för första gången togs fram för föreningen inför 2021 revideras utifrån 
aktuella förutsättningar och behov.    
 
Programgruppens arbete har resulterat i ett program för våren 2022 och hösten 2022 med ett 
omfattande utbud av varierande aktiviteter. Inte minst har träffarna under sommarmånaderna 
uppskattats. 

 
En inbjudan i höst från Institutionen för journalistik, media och kommunikation till våra medlemmar att 
medverka i gruppintervjuer rörande nyhetsflöden har hörsammats och resulterat i flera deltagande 
intervjugrupper.      

 

http://www.spfseniorerna.se/orgryte
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Månadsmöten  
9 februari  Besök av Tomas Tengby ”Så går det till att göra TV och radio bakom 
  kulisserna. 
8 mars  Besök av Kristian Wedel, GP,  Anekdoter och händelser som hör samman 
  med Göteborgs 400-årsjubileum 
13 april Knapp-Karlsson. Ägaren Ann-Catrine Fogelgren berättade om företagets 

historia och verksamhet. . 
11 maj Konsten att äta gott och rätt. Sofia Azami, måltidsutvecklare i Göteborgs 

stad, gav seniorer goda råd för att behålla hälsa och styrka. 
8 juni Krogar och busliv. Åsa Lilliestam berättade om livet i det gamla Majorna 

där krogarna var många och poliserna få. 
14 september Sir Bourbon Dixieland Band. Höstprogrammet inleddes med sprittande 

jazzmusik! 
12 oktober Besök av Språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson, som berättade om den 

göteborgska dialekten – en av landets mest älskade och välkända. 
9 november Besök av Kenth Åkerman, inspiratör och föreläsare, delade med sig av sina 

tankar om att må som bäst. 
15 december Julfesten samlade 80 personer som fyllde kyrksalen. Kören Stämbandens 13 

välsjungande sångare underhöll oss med ett varierat program. Vi fick också 
lyssna till Viktor Rydbergs Tomten innan vi satte oss vid vackert dukade 
långbord för att avnjuta en landgång och pepparkaka till kaffet. Barn från 
förskolan Götebojarna medverkade med luciasång. och tomten kom på 
besök.    

 
Vid månadsmötena har lotterier anordnats vilket har varit mycket populärt. Maimo Baumann har 
ansvarat för inköp av vinsterna och Helena Jos Persson har skänkt fina böcker som vinster. 
 
Vår ekonomi är god, så avgiften vid våra månadsmöten är endast 50 kr. Antalet medlemmar som 
kommit till mötena har varierat mellan 42 och 57. 
 

Studiebesök, luncher och utflykter 
15 februari  Besök på Chalmerska Huset 
1 mars  Lunch och guidning på Göteborgsoperan 
18 mars  Lunch på Restaurant Tvåkanten 
23 mars  Besök hos Redbergspojkarna 
26 april   Bussutflykt till Varnhems Kloster med Anders Behn som intresserad och 

                      kunnig guide. 
18 maj  Besök på Hotel Royal, Göteborgs äldsta hotell. Vi fick vid en rundvandring 
  lyssna till hotellets historia och besöket avslutades med kaffe och fralla. 
24 maj  Besök på Polisstationen i Slottsskogen. 
2 juni  Lunch på Villa Odinslund 
8 september  Göteborgs stadsmuseum och utställningen Augusta Lundin, Sveriges första 
  modehus. Lunch på Golden Days. 
22 och 23 september Lunch på Ester Mosessons gymnasiums restaurang Ester 
17 oktober  Bussresa ”Kongahälla” – den centrala orten i Nordens gamla historia med 
  Anders Behn som guide 
21 oktober  Lunch på Restaurang Tvåkanten 
25 oktober  Besök på Göteborgs universitetsbibliotek med visning av äldre samlingar. 
1 december  Studiebesök på Studio Västsvensk Konservering, där man arbetar med 
  konservering och restaurering av känsliga och ömtåliga konst- och 

bruksföremål 
5 och 8 december Julfrukost på ett julsmyckat Hotel Royal 

 

Samtalsträffar  En träff  per månad på Dicksons hus januari-april samt september - 
december. 
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Engagemang i distriktsarbetet/förbundet  
Ulrika Öberg är sammankallande  i SPF-distriktets Folkhälsokommitté samt ledamot i  
distriktsstyrelsen. Barbro Netz har lämnat sin plats i distriktets valberedning. Lars Bergfeldt har 
deltagit på ett par möten i kommittén för Marknad & rekrytering.  
 
Vår förening arrangerade den 10 maj distriktets uttagningstävling i årets Hjärnkoll  där Örgryte 
deltog med två kämpande lag. Linnéstaden blev årets segrare tätt följt av Örgrytes lag ett. 

  
Samarbetspartners 
Inför 2023 har ett samarbete inletts med Age Cap, Centrum för åldrande och hälsa. Age Cap, som är 
knutet till Göteborgs Universitet bedriver forskning för ett gott och värdefullt åldrande. En viktig del är 
kunskapsspridning där vi som förening kan fylla en viktig uppgift  
Inledningsvis kommer två seminarier att hållas i Redbergskyrkan under februari på temat demens. Dessa 
följs i april av samtal kring ”Hur kan Sveriges årsrika bli Sveriges hopp?” Inbjudan vänder sig till såväl 
medlemmar som till allmänheten. Föredragen presenteras i vårt vårprogram 2023, på vår hemsida samt i 
Örgryte-Härlandaposten. 
 
Vi kommer även att fördjupa samarbetet med kommunens Mötesplats Lunden, beläget i Dicksons Hus.  
Våra verksamheter kompletterar varandra på ett sätt som kan vara av värde för våra medlemmar. 
 
Så har ännu ett år förlupit och vi konstaterar att de aktiviteter som planerats till fullo har kunnat 
genomföras. Med nya möten och nya kontakter ser vi tillbaka på ett år av upplevelser och erfarenheter i 
vår förening som vi hoppas har varit till glädje och nytta för våra medlemmar . 
 
 
Göteborg i december 2022 

 
Styrelsen för SPF-Seniorerna Örgryte 
 
 
Linda Frank 
ordförande 
 
 
Ingegerd Alvbring Anders Behn  Lars Bergfeldt 
kassör    vice ordförande 
 
 
Bibbi Löwed Gun Nybratt  Barbro Netz 
 medlemsregistret  sekreterare 
 hemsidan 
 
   
  
Ulrika Öberg Ann Katrin Blomster 
 adjungerad 


