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Verksamhetsberättelse för år 2017 

i SPF-Seniorerna Argenta, Hällefors 
 

 
Årsmöte 

Årsmöte hölls den 22 februari 2017 i Gästgivaregården i Grythyttan under 
ordförandeskap av Jan Bartholdsson. 

 
Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
Bo Svensson  Ordförande 

Johnny Molander  Vice ordförande 
Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen  Sekreterare 

Annika Testad  Ledamot 
Åke Andersson  Ledamot 

Åsa Mattsson  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 

Ann-Britt Borr  Ledamot 
   

Medlemmar 
Vi har 185 medlemmar. 

 
Revisor 

Revisorer har varit Göran Strömqvist och Mona Carlsson. 
Revisorsuppleant har varit Gunnar Ljungkvist. 

 
Valberedning 

Valberedningen har bestått av Esko Thorell och Stig Bystedt.  

 
Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten och ett (i aug) utan 
protokoll: 9 jan, 1 feb, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj, 21 aug, 4 sep, 2 

okt, 27 oktober, 6 nov och 27 november. 
 

Månadsmöten 
Månadsmöten har som regel hållits tredje onsdagen i månaden och inletts 

med lunch följt av underhållning eller föredrag. 
Januari – Måltidens Hus - Grythyttan 

Esko Thorell berättar om de finska krigsbarnen som kom till Sverige för att 
slippa krigens fasor. 

Februari- Gästgivaregården - Grythyttan    
Årsmöte + anförande av Marie Dahlgren om deras verksamhet i Hällefors  
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kommun. 

Mars- Loka Brunn - Loka    
Bo Persson underhåller med sång och musik i salongen. 

April- Måltidens Hus - Grythyttan  
Från Kil - Värmland Leif Johansson och Olof Grumer. De sjunger och 

berättar historier under titeln ”Julius Ceasar”. 
Maj- Krokbornsparken - Hällefors 

Underhållning av Enåz (Enar Nilsson och Åke Zaring). Tipspromenad + 
Silverkören säljer ett lotteri med fina priser. 

September- Gästgivaregården - Grythyttan 
En film om Molanders Taxirörelse från 90-talet. 

Oktober- Hellefors Herrgård – Hällefors 
Lennart Wetterholm från Hundcampus föreläser om vilka fantastiska saker 

hundar kan klara av. 

November - Loka Brunn - Loka 
Marie-Louise Danielsson Tham föreläser om”Hur skyddar jag mig mot 

smitta?” 
December - Myrö Slott – Myrö (Örebro) 

Julbord och Peter Lorentz Johnsson berättar om Myrö Slott. Julklappslot-

teri. 

 

Lotterier 
Vid mötet i december såldes lotter där vinsterna hade skänkts av med-

lemmarna. Styrelsen vill passa på att tacka medlemmarna för gåvorna. 
Vinsten gick till bussresan till Myrö. 

Vid månadsmötet i maj i Krokbornsparken såldes lotter med pris skänkta 
av Ovako. Vinsten gick till Silverkören. 

 
Reseverksamheten 

Ett år går väldigt fort och nu är det dags att summera 2017-års resor. 

Den första resan gick i början av februari till Brevens Bruk och Varning för 

Hjalmar. Vi startade med en mycket god 3-rätters Revysupé. Därefter fick 
vi uppleva en sprakande revy med Peter Flack och hans gäng som var i 

toppform och som lockade till många skratt och applåder. En revy som 
piggade upp publiken. Nästa resa gick i mitten av april till Harmonis Cap-

rice i Lindesberg där vi startade med en god 2-rätters lunch på Arenare-
staurangen. Årets gästartist var ingen mindre än Ola Salo mycket omtyckt 

och populär musikalartist som tog publiken med storm. Hemlig gäst var 
Elisa Lindström också mycket omtyckt sångerska. En bejublad show där 

40-manna kören, 7-manna orkestern, gästartister och dansare var fantas-
tiska. Vi ser fram emot Harmonis 35:e Caprice nästa år 2018. 
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I början av augusti reste vi med Sekelskiftesbåten M/S Storholmen på 
Dalslands kanal, från Bengtsfors till Håverud genom 16 slussar och Akve-

dukten i Håverud. Båten byggdes år 1896 den var inte så stor med myck-
et charmig och alla fick plats. På nedre däck serverades vår lunch 

Håveruds varmrökta lax med tillbehör i en mysig miljö. Båtens ägare fa-

miljen Holmedahl består av Annika, skepparen hennes man och två trev-
liga söner. Annika berättade om båtens historia och skepparen guidade 

oss längs den vackra kanalen. Dagen bjöd på både lite regn och skön sol 
men framför allt fantastisk natur. Året avslutades i början av oktober i 

Örebro. Vi åt lunchbuffé på Scandic Grand Hotel. Därefter till Örebro Kon-
serthus med en speciell konsert kallad ”A Tribute To The Great 

Big Bands” med populära Glenn Miller Orchestra under ledning av Jan 
Slottenäs. Orkestern hyllade de 14 största storbanden under den egentliga 

swingepoken. Musik från Count Basie, Duke Ellington, Tommy Dorsey, 
Benny Goodman, Harry James, Gene Krupa och flera välkända orkestrar. 

Konserten med mycket duktiga musiker och sångartister under ledning av 
Jan Slottenäs var mycket lyckad. Fyra resor har genomförts under År 

2017 med 139 deltagare.  

Resekommittén (Bo o Ulla Levau, Åsa Mattsson, Johnny Molander, Tor-
björn Ström)   

 
Övriga aktiviteter 

Den 8 juni genomfördes en naturvandring på Björskogsnäs med Torgel 
Simenssen med stort deltagande. Den 16 augusti anordnade vi vår tradit-

ionella surströmmingsfest i HOK-stugan. Silverkören har varit verksam 

hela året och uppträtt bl.a. på äldreboenden. Motionsverksamheten har 
bestått av yoga och zumba med Åsa Mattsson med många deltagare och 

styrketräningsgruppen har varit verksam hela året med 10-15 deltagare. 
Bokcirkeln fortsätter med Birgitta Grönvall. Den 11 oktober hade vi en 

pubkväll på Cornelis i Grythyttan. Boule startade den 28 september och 
hade uppehåll under vintern. 

  
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. 
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Studieledare 

Ansvarig Torbjörn Ström. 
Under året har vi haft ett gott samarbete med Studieförbundet Vuxensko-

lan. 
 

Arkivarie 
Kassören Torbjörn Ström och sekreteraren Marly Westerburgen har skött 

arkivariearbetet större delen av året. 
 

Webbansvarig 
Hans Linder. 

 
SPF-distriktet 

Bo Svensson och Torbjörn Ström representerade föreningen på inspirat-

ionsdagen den 31  januari 2017. 
Torbjörn Ström, Marly Westerburgen och Annika Testad, Åsa Mattsson och 

Karin Herou har deltagit i kurser i Örebro.   

Deb 29 mars arrangerade Argenta distriktets årsstämma I Folkets Hus.Vi 

fick lägga ner en hel del arbete med arrangemanget. 
Kaffe och smörgåsar serverades i Folket hus och lunchen på Hellefors 

Herrgård. Som extra föreläsare hade vi lyckats få Carl-Jan Granqvist. I 
övrigt hänvisas till mötesprotokollet. 

 
Kontakter med kommunen   

Diskussionen har fortsatt med kommunen, främst inom KPR, om kommu-
nens äldreplan. Vi ska ju få en årlig uppföljning av resultatet men än har 

vi inte sett någon.  
Året har dominerats av den ofrivilliga flytten från Vita Villan till Björkhaga. 

den är nu klar och vi får göra det bästa av situationen. Det blev också 

som vi trodde att Vita Villan skulle stå oanvänd. I de nya lokalerna har vi 
haft problem med låset och så är det fortfarande. 

 
Hemsidan 

Hans Linder har fortsatt sitt förtjänstfulla arbete med Argentas hemsida 
där det finns information om föreningens funktionärer, verksamhet, resor,  

friskvård m.m. Stora problem med SPF's hemsidor har under senare tid 
ställt till med problem för Hasse 
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Styrelse riktar ett varmt tack till alla medlemmar för att ni stödjer före-
ningen genom ert medlemskap. 

 
 

 
 

---------------------------- ---------------------------- 
Bo Svensson, ordförande Johnny Molander, vice ordförande 

 
 

 
 

--------------------------- ---------------------------- 

Torbjörn Ström, kassör Marly Westerburgen, sekreterare 
 

 
 

 
--------------------------- ---------------------------- 

Riitta Törnblom, ledamot Åsa Mattsson 
 

 
 

 
-------------------------- ----------------------------- 

Annika Testad, ledamot Åke andersson, ledamot  
 

 

 
 

-------------------------   
Ann-Britt Borr, ledamot  

 


