
SPF Leksands Veteranklubbs
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För tiden 1 januari 2009 – 31 december 2009

Styrelse
Ordförande: Gunilla Hansson Ersättare: Ulla Fernquist
Vice ordförande: SvenOlof Grönlund Birgit Sundberg
Sekreterare: Jan Magnusson Maine Mäcs-Söderstam
Kassör: Lars Erik Martens
Ledamöter: Karin Nordqvist, Bo Jacobsson, Gunilla Jansson

Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen 9 gånger i Studieförbundet Vuxenskolans 
lokaler, Hantverkargatan 7. Medlemmarna informerades om månadsmöten, resor mm 
genom utsända vår- och höstprogram samt genom annonsering i Falukuriren och 
Leksandsbladet samt på anslagstavlan på torget. Antalet medlemmar var vid årets början 
452 och vid dess slut 437

Månadsmöten
Under året har 9 månadsmöten genomförts enligt nedanstående program Mötena har 
besökts av cirka 690 medlemmar. Programkommittén har bestått av Gunilla Hansson, Bo 
Jacobsson, SvenOlof Grönlund, Karin Nordqvist och Jan Magnusson.

21 januari ”Violer till mor”. Sång- och musikprogram om Bertil Boo med Bengt 
Fredriksson, 

Hans Lundh och Rune Johansson
18 februari Årsmöte. 
18 mars Säkerhet i hemmet. Räddningstjänsten och Röda Korset informerar.
15 april Gustav Wasa och drängen Jons äventyr. Sång och musikalisk resa genom 
Dalarna.
13 maj ”Den blomstertid nu kommer” Thure Linder med musiker och vi sjunger in 
sommaren.
19 augusti Sillfest på Olsnäsgården.
16 september ”Att bo och leva” SPF:s tema för år 2009.
21 oktober Ingrid Thor berättar om berömda personer hon mött under sin tid som 
journalist.
15 november ”Människan och fjällen” Inge Nilsson , Övre Gärdsjö berättar och visar bilder.
11 december Julfest i ”Odd Fellow-lokalen”. 

Resor
Under 2009 har 226 av klubbens medlemmar deltagit i 7 stycken endagsresor.

Gjorda resor personer
18 april Knätofs 3.0 – alla tiders hits, Tällberg 26 
15 maj Sånger du minns, Falun 31
6 juni Firande i Gropen, Leksand 14



26 juni Oljeön, Ängelsberg 30
19 augusti Sillfest, Olsnäsgården 62
2 oktober Ruggugglan, Falun 39
21 november Julmarknad, Skultuna 24

Inställda resor – för få deltagare

26 mars Valbo Köpcenter
8-11 september Savalen, Norge
14 november Krogshow, Tällberg
25-27 november Julmarknadsresa till Lübeck

Inställd resa – sjukdom rollbesättning
7 november Liljecronas hem, Dalateatern Falun 46

Studiecirklar
Som vanligt har Leksandsveteranerna bedrivit en aktiv studieverksamhet. Under 2009 har 
sammanlagt 125 medlemmar deltagit i 12 studiecirklar och gruppverksamheter. Populära 
cirklar har Skönlitteratur, Leksands kulturväxter och ”Linedance” varit med Bengt Grimlund, 
Agneta Magnusson och Margareta Jacobsson som ledare. Nytt för året var en kurs i ”Vin- 
och druvkunskap” med Maine Mäcs-Söderstam som ledare. Verksamheten har planerats och 
genomförts med Studieförbundet Vuxenskolan, som också upplåter sina lokaler både för 
studieverksamhet och sammanträden för våra styrelser. Margareta Martens har varit 
studievägledare

Trafiksäkerhet
Vårt trafikombud Back Per Danielsson informerar oss fortlöpande och sätter våra kunskaper 
på prov. Det absolut viktigaste är att vi anpassar bilens hastighet efter de yttre 
omständigheterna, väglaget!! Nya vägmärken har vi att lära oss och vikten av bra halkskydd 
påpekades. Back Per sålde även ett antal bra broddar till reducerat pris, även reflexbrickor 
att bära när mörkret faller.

Friskvård
Klubbens utbud av friskvårdsaktiviteter har varit omfattande. Programmen samarrangerades 
till stor del med Friluftsfrämjandet och PRO. På programmet har funnits linedance, som 
utövats i 120 träningspass. Gymnastik och motionsgrupper. Tidro-träningen, som innebär 
redskapsmotion och träning inomhus har fortsatt med fyra grupper, vid sammanlagt 1700 
träningstillfällen. Stavgång har genomförts höst och vår i spåren runt orienteringsklubbens 
stuga på Källberget. Klubben har även deltagit i bya- och fäbodvandringar. 
Friskvårdskommittén har i egen regi genomfört den årliga vandringen runt Limsjön. Boule 
har haft 6 deltagare som varit aktiva vid 5 tillfällen. I Friskvårdskommittén har ingått Kerstin 
och Sven-Olof Gunnarsson samt Nils Bond.

Brukarrådet
Gösta Hanses, som är vår representant är lyhörd för allt som kan gynna våra medlemmar 
och säger ifrån om något visar sig vara till vår nackdel. 



Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Vid 3 tillfällen under 2009 har SPF tillsammans med PRO och RPG deltagit i Leksands kyrkas 
högmässa, där kollekt och kaffeavgifter gått till en trivselkassa till förmån för våra äldre på 
institution och till anhörigstöd.
Gösta Hanses har under 2008 fortsatt sin dialog med bl.a. kommunala bolag vad gäller 
försenade inbetalningar, som nu går till inkasso. Viss uppmjukning är att vänta.

Brottsförebyggande rådet
Vad vi själva kan göra för att skydda oss mot t.ex. inbrott och dylikt fick vi ta del av på 
månadsmötet i april 2007

Slutord
Styrelsen vill slutligen framföra ett stort TACK till alla frivilligt arbetande medlemmar för de 
betydelsefulla insatser som görs inom vår förening och för våra gemensamma intressen.
Styrelsen vill även framföra ett stort TACK till Studieförbundet Vuxenskolan, 
Fritidsförvaltningen och Friluftsfrämjandet för gott samarbete under det gångna året 2009.

Leksand i januari 2010

Gunilla Hansson SvenOlof Grönlund Jan Magnusson Karin Nordqvist

Lars Erik Martens Gunilla Jansson Bo Jacobsson
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