
                                      
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPF SENIORERNA ALMUNGE KNUTBY ÅR 2016 
 
Styrelsen för pensionärsföreningen SPF Seniorerna  Almunge-Knutby får härmed lämna 
följande verksamhetsberättelse för 2016. 
 
Styrelse: ordförande Åke Skaborn 
  vice ordförande Inga-Lill Strömberg 
  kassör  Gunilla Karlsson 
  sekreterare vakant 
  övriga ledamöter Hillevi Norelius  
    Margareta Göthberg 
    Stefan Svedberg   
    Ulla Ekstedt  suppl 
    Tomas Nordlander  suppl  
    Lillevi Pousette  suppl 
  
SPF Seniorerna Almunge-Knutby hade vid årets slut 115 medlemmar. Under året har 7 nya 
medlemmar tillkommit, 2  har utträtt (avregistrerats) och 7 avlidit. 
 
Styrelsesammanträden, månadsträffar och resor 
Under året har styrelsen haft sju  protokollförda sammanträden varav ett konstituerande st 
efter årsmötet. Föreningen har haft årsmöte och tio månadsträffar, varav en vårlunch, en 
grillkväll hos Inga-Lill Strömberg och Bengt Gornitzka i Burvik,  en sillfest i Gammelgården, 
Knutby och en julbordsträff i Knutbygården. Vi har också tillsammans med Hemvärnsgården i 
Almunge och PRO Almunge anordnat en tedans med 12-mannaorkester och vokalist.  
 
Vid månadsträffarna har vi haft olika aktiviteter och underhållning. Som underhållare har 
anlitats Mattias Jansson med sång och musik  och Urban Söderlundh också med sång och 
musik. Vi har också haft besök av Seniorshopen. Ingemar Ahlgren har visat  bilder från när och 
fjärran.  I övrigt har vi haft frågesporttävlingar och lotteri samt idkat trivsamt socialt 
umgänge. Under året har vi i varit mellan 22-65  medlemmar per träff. Flest deltagare  under 
vinter-vår-höst, något färre vid sommarträffarna.  
 
Därutöver har föreningen åkte med Lennakatten,  besökt Wiraspelen,  Gröna Hissen på 
Kullsta friluftsteater och Spelman på taket på Stadsteatern. Vi har även varit på ett intressant 
studiebesök på Alunda gjuteri. 
 
Kurser/Aktiviteter 
Gymnastik     29 ggr   
Vattengymnastik    17 ggr 
Boulespel     20  ggr 
 
Under gymnastikens sommaruppehåll har stavgång arrangerats. 
 
Kulturarrangemangen har genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
 



Representation 
 
I januari deltog Åke i distriktets ordförandekonferens. I mars deltog Åke, Tomas och Gunilla i 
Samrådet Uppsala-Knivstas årstämma och  Åke i efterföljande styrelsemöte. Åke och Gunilla 
deltog även i distriktets årsmöte. I september var Åke och Gunilla på distriktets höstupptakt. 
Åke var på UPS  höstmöte i oktober. Under november var Åke på kurs om nya hemsidan och 
Gunilla på kurs om nya medlemsregistret.  Åke var också på  samrådets styrelsemöte i 
november. 
 
Slutord 
 
Som framgår av denna verksamhetsberättelse har föreningens verksamhet varit god, med 
många verksamhetsformer, och vi ser med tillförsikt fram mot ett nytt verksamhetsår 2017. 
 
Tack 
 
Styrelsen vill också till Studieförbundet Vuxenskolan få framföra ett tack för gott samarbete. 
 
Till sist vill styrelsen framföra ett varmt tack till alla funktionärer och medlemmar för era 
insatser och ert intresse för föreningens bästa under 2016. 
 
 
För SPF Almunge-Knutby 
 
 
Åke Skaborn  Hillevi Norelius  Inga-Lill Strömberg 
 
 
 
Margareta Göthberg Stefan Svedberg  Gunilla Karlsson
   
 

 
 
 
 
 
 
 


