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Verksamhetsberättelse för år 2015 
i SPF-Seniorerna nr 637 Argenta, Hällefors 

 

Årsmöte 
Årsmöte hölls den 18 februari 2015 i Församlingshemmet i Hällefors under 
ordförandeskap av JanBartholdsson. 
Ett extra årsmöte hölls den 13 december, då vi beslöt att Åke Andersson 
ersätter Mats Högberg i valberedningen. 
 
Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
  
Bo Svensson  Ordförande 
Stig Hedlund  Vice ordförande 
Torbjörn Ström  Kassör 
Marly Westerburgen  Sekreterare 
Anders Stenholm  Ledamot 
Ann-Britt Hermansson Ledamot 
Johnny Molander  Ledamot 
Åsa Mattsson  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 
   
Medlemmar 
Vi har 181 medlemmar. 
 
Revisor 
Revisorer har varit Kerstin Sandberg och Hans Linder. 
Revisorsuppleant har varit Gunnar Ljungkvist. 
 
Valberedning 
Valberedningen har bestått av Mats Högberg och Åke Nyström och Stig 
Henriksson som suppleant. Från 2015-12-13 ersättes Mats Högberg av 
Åke Andersson. 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten och ett (i aug) utan 
protokoll: 7 jan, 2 feb, 2 mars, 7 april, 4 maj, 7 aug, 7 sep, 5 okt, 2 nov 
och 30 november. 
 
Månadsmöten 
Månadsmöten har som regel hållits tredje onsdagen i månaden och inletts 
med lunch följt av underhållning eller föredrag. 
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Januari - Måltidenshus - Grythyttan 
Professor Wilhelm Tham: Forskningsetik. 
Februari- Församlingshemmet - Hällefors    
Årsmöte+ underhållning av Mikael Persson och Linea Podgornik, normalt 
spelar de på Princess Cruises. 
Mars- Loka Brunn - Loka    
Föredrag om vin, vinprovning som leds av Marie Dahlgren. 
April- Gästgivaregården, Grythyttan  
Operasångare Stefan Dahlberg och kantor Anna Florin Schmidt 
underhåller med sång och musik. 
Maj- Krokbornsparken - Hällefors 
Ing-Britt Borg och Leif Holmberg underhåller med musik + lotteriet. 
September- Måltidenshus - Grythyttan 
BOABs styrelseordförande Bertil G. Johnson berättar vad bostadsbolaget 
kan erbjuda oss pensionärer. 
Oktober- Församlingshemmet - Hällefors 
Silverkören uppträder. 
November - Församlingshemmet - Hällefors 
Mannekänguppvisning med kläder från Thomas Kläder och Raffinett. 
December - Församlingshemmet - Hällefors 
Julbord och besök av Lucia med tärnor + Julklappslotteri. 
 
Lotterier 
Vid mötet i december såldes lotter där vinsterna hade skänkts av med-
lemmarna. Styrelsen vill passa på att tacka medlemmarna för gåvorna. 
Vid månadsmötet i maj i Krokbornsparken såldes lotter med pris skänkta 
av Ovako. 
 
Reseverksamheten 2015 
Vår vana trogen startade vi året med att besöka Hjalmar. Först fick vi 
mat, rökt lax och sedan fläskfilé, innan Hjalmars Drömrevy drog igång. 
Många ansåg att det här var hans bästa revy på många år, en värdig sorti 
för den var kanske hans sista. 
Capricen med manskören Harmoni i Lindesberg har blivit en uppskattad 
tilldragelse. Även här börjar vi med mat, Skagentoast följt av halstrad rö-
ding eller oxfilémedaljonger och halloncheescake.  Årets gästartist var 
Niklas Strömstedt och Molly Sandén den hemliga gästen. Våra resenärer 
var begeistrade och många föranmälde sig till nästa år. 
Var skiner solen om inte i Karlstad! Den 10 juni mötte vi den under en ut-
flykt till den värmländska metropolen. På Sandgrund kunde vi beundra  
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Lars Lerins fantastiska målningar. Konstnären själv sa några vänliga ord 
till några av oss. Lunchen intogs på mysiga Café August och kaffet ute i  
solen.  Sedan hann vi med ett kort besök i Mariebergsskogen för att där-
efter leta oss ut till Alsters Herrgård. Vi tog oss fram trots att verkligheten 
inte överensstämde helt med kartan! Herrgården kallas Frödings minnes-
gård trots att författaren bara bodde där under sitt första levnadsår. Vi 
fick en intressant redogörelse för hans liv. 
I mitten av augusti for vi till Teater Nolby och såg Två herrars tjänare 
skriven av italienaren Carlo Goldoni. Nolby-ensemblens spelglädje är alltid 
uppskattad så är även picknickkorgarna.Det var årets sista resa och efter 
den avgick Ulla Carlsson och Hans Linder ur resekommittén efter 7 år. En 
ny sådan bildades av Ulla och Bo Lewau, Johnny Molander, Torbjörn Ström 
och Åsa Mattson. Torolf Öhrn kvarstod i den nybildade kommittén till års-
skiftet. 
Resekommittén (Ulla Carlsson, Hans Linder, Torolf Öhrn) 
 
Övriga aktiviteter 
Den 3 juni genomfördes en naturvandring på Knuthöjdsmossen med Tor-
gel Simenssen med stort deltagande. Den 19 augusti anordnade vi vår 
traditionella surströmmingsfest i HOK-stugan. Silverkören har varit verk-
sam hela året och uppträtt bl.a. på äldreboenden. Motionsverksamheten 
har utökats. Förutom yoga och zumba som Åsa Mattsson leder med 
många deltagare, har det startats en styrketräningsgrupp i Friskotekets 
träningslokal med 10-15 deltagare. En grupp för engelsk konversation har 
startat och en bokcirkel är igång. Esko Thorell har lett en cirkel om Sve-
rige under andra världskriget. Vi har också planerat klart en grupp i surf-
plattekunskap. Det blev så många deltagare att vi fick dela den i tre, Den 
startar 11 januari. Jan Bartholdsson har också planerat klart sin kurs i 
släktforskning. Den startar 9 februari. 
Den 4 november anordnade vi tillsammans med SPF-distriktet, Örebro ett 
allmänt möte i Folkets Hus angående äldreomsorgsplaner. Politiker från 
alla partier deltog i en paneldebatt. Efter mötet har Hällefors kommun in-
lett arbetet med att upprätta en mera långsiktig äldreomsorgsplanering. 
Årets största diskussion med kommunen har varit, om vi och PRO ska få 
fortsatta bidrag till hyran av Vita Villan. Bidraget skulle enligt beslut tas 
bort vid halvårsskiftet och ersättas av någon form av aktivitetsbidrag. För-
slaget var så tokigt utformat att vi skulle ha behövt ha 700 aktiviteter per 
år för att få ihop till hyran. Men efter många förhandlingar fick vi behålla 
bidraget hela 2015.  Förhandlingarna fortsatte och efter konsekvensana-
lyser får vi behålla bidraget under 2016. Hur det blir sen är det ingen som 
vet. Vi har tillsammans med PRO haft diskussioner med  
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BOAB om våra önskemål. Ett möte med kommunen och BOAB ska hållas 
tidigt 2016. 
 
Uppvaktningar 
Föreningen har uppvaktat ett antal medlemmar som under året fyllt 80 
och 90 år. 
 
Kommunens pensionärsråd (KPR) 
Föreningens representanter har varit Johnny Molander, Sven-Åke Lund 
och Riitta Törnblom. De har haft regelbundna möten med kommunen. 
 
Friskvård 
Ansvarig Karin Herou med hjälp av Åsa Mattsson. 
 
Husvärdar 
PRO har skött huset 2015. Under januari 2016 fram till årsmötet har Åsa 
Mattsson och Torbjörn Ström varit husvärdar. 
 
Studieledare 
Ansvarig Kicki Stenholm. 
Under året har vi haft ett gott samarbete med Studieförbundet Vuxensko-
lan. 
 
Arkivarie 
Åke Nyström. 
 
Webbansvarig 
Hans Linder. 
 
SPF-distriktet 
Bo Svensson och Johnny Molander representerade föreningen på års-
stämman i mars. Bo Svensson, Sven-Åke Lund och Riitta Törnblom har 
deltagit i möten i Örebro. Karin Herou har deltagit i kurser i Örebro. 
 
Hemsidan 
Hans Linder har fortsatt sitt förtjänstfulla arbete med Argentas hemsida 
där det finns information om föreningens funktionärer, verksamhet, resor, 
friskvård m.m. 
 
Styrelse riktar ett varmt tack till alla medlemmar för att ni stödjer före-
ningen genom ert medlemskap. 
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---------------------------- ---------------------------- 
Bo Svensson, ordförande Stig Hedlund, vice ordförande 
 
 
 
--------------------------- ---------------------------- 
Torbjörn Ström, kassör Marly Westerburgen, sekreterare 
 
 
 
--------------------------- ---------------------------- 
Riitta Törnblom, ledamot Johnny Molander, ledamot 
 
 
 
-------------------------- ----------------------------- 
Åsa Mattsson, ledamot Ann-Britt Hermansson, ledamot  
 
 
 
-------------------------  
Anders Stenholm, ledamot 
 


