
   Svenljunga 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande  Karl-Erik Johansson 
Vice ordförande Egon Ölje 

Sekreterare  Marianne Gedda 

Vice sekreterare Marianne Brundin 

Kassör  Berit Ivarsson 

Vice kassör  Lars-Gunnar Larsson 

Ordinarie ledamot Eva Johansson 

Ersättare  Göran Eriksson 

”-  Sven-Arne Persson 

Sammanträden Styrelsen har haft 12 sammanträden varav 1 konstituerande. 

Revisorer Rune Peterson och Anita Johansson med Lilian Westberg 
som ersättare. 

31 december 2016 var medlemsantalet 461, en ökning med 38 medlemmar från 
2015. 

SPF Seniorerna har under året haft 10 månadsträffar varav 1 var årsmöte. 9 träffar 
har ägt rum i Örsåsgården och 1 på festplatsen i Holsljunga. 

Genomsnitt deltagare vid månadsträffarna har varit ca 110. 

Föreningen har haft många olika aktiviteter. Friskvårdskommittén har sett till att hela 
kroppen har hållits igång genom motionstävling, lättgympa, mattcurling, bridge, 
canasta, stavgång, boule och frågesport. 

Övriga aktiviteter: trivselluncher, pubkväll, gökotta, vårträff i Holsljunga, resa till Åby, 
ungersk afton, modevisning och 35-årsjubileum i Örsåsgården. Föreningen har även 
varit inbjuden till SPF Tranemos vårfest i Sjötofta. 

DM i hjärnkoll vanns av Svenljungas lag, June Dryselius, Gunnar Johansson och 
Owe Lundin. DM i golf genomfördes på Kinds golfklubb i maj. DM i boule anordnades 
i Svenljunga där herrklassen vanns av Svenljungas lag, Arne Pettersson, Ragnar 
Dehlén och Rolf Holmberg. 

Vid allsången på torget i juli och vid julallsången i Naturbruksgymnasiets nya 
idrottshall hjälpte SPF till med försäljning av lotter och program mm. 



Studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan har genomförts,  Tanter och 
Svenljungaprofiler. 

Resekommittén har ordnat resa till Falkenbergsrevyn i februari, Postkodmiljonären i 
mars och tredagarsresa till Stockholm i april. I maj ordnades resa till Falköping med 
omnejd och i augusti till Göteborg. Teaterresa till Borås gjordes i oktober och i 
november julmarknadsresa till Huseby. 

Ett studiebesök med många deltagare gjordes i januari till ACE Protection och  
Naturbruksgymnasiet. 

En uppskattad utflykt för funktionshindrade genomfördes i augusti. Den gick i år till 
Mossebo Stom, traktormuseet i Fagerhult och avslutades med lunch på Höganloft 
och en tur upp  till Isabergstoppen. 

Programkommittén har ordnat med uppskattad underhållning vid månadsträffarna, 
det har varit bildvisning, kåseri, historieberättande, sång och musik och besök av 
Lions lucia. 

Kaffekommittén har brett ett stort antal smörgåsar, gjort tunnbrödsrullar,  kokat 
många koppar kaffe, bjudit på sill och potatis, korv med bröd och risgrynsgröt. Detta 
har serverats vid trevligt dukade bord. 

Lotterierna vid träffarna har haft strykande åtgång och fått många nöjda vinnare. 

Stort tack till alla medlemmar för stor uppslutning vid alla tillfällen och tack till alla i 
kommittéerna som gjort 2016 så framgångsrikt. 

Svenljunga 24 januari 2017 
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Göran Eriksson Sven-Arne Persson  


