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Styrelsen för SPF Seniorerna Oxelösund överlämnar härmed sin berättelse för 

verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. 

 

 

A Administrativa frågor 

 

1. Styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare 

Ordförande                     Dan Johansson  

Sekreterare  Lillemor Skyllbäck  

Kassör                             Bengt Nilsson  

Ledamöter  Ulf Berg, Ing-Marie Wahlström, Kurt Tengroth, 

 Kristina Linde Jensen, Lars-Christer Lundgren, Gerd Löfgren 

                                      

2. Revisorer och revisorsersättare 

Revisorer                        Ulf Nilsson och Inga Carlsson 

Revisorsersättare           Ella Karlsson och Marianne Karlsson 

 

3. Valberedning   
Valberedning    Jan Norberg, Eva Asthage och Gun-Britt Gustafsson 

              

4. Styrelsemöten under året  

Styrelsen har under året haft ett konstituerande och tio ordinarie styrelsesammanträden. 

 

5. Ersättningar till styrelse och revisorer 

Enligt årsmötets beslut ska styrelse, revisorer och övriga medlemmar arbeta ideellt inom föreningen, 

men styrelsen har rätt att bevilja ersättning för kostnader, som orsakats av föreningsarbete. 

 

6.            Tid och plats för årsmöte 

Årsmötet hölls den 20 februari 2018 på Koordinaten. 

  

7. Kansli och möteslokaler - Expeditionstider  
Föreningen har kansli och verksamheter i Prisman, Järntorget 1. 

Kansliets öppettider har varit måndagar samt torsdagar kl 10.00 - 12.00, utom juni-augusti. 

Telefonsvarare bevakar servicen övriga tider.  
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8. Samarbete med andra föreningar  

SPF Seniorerna i Oxelösund har, i samarbete med Nyköping även haft tillgång till Resekompaniets 

tjänster, samt möjlighet att delta i resor anordnade av PRO. Samarbete har skett med PRO för 

anordnande av danstillställningar, möjlighet finns också för delta i PRO:s tipspromenader.  

Föreningsträffar med övriga SPF-avd. i regionen (Grupp 7) har förekommit. 

 

 

B.        Ekonomiska frågor 
Se bifogade resultat- och balansräkning för 2018 samt budget för 2019. 

 

 

C.         Medlemsfrågor 

 
1.           Medlemsutveckling 

Ingående saldo 657 

Utgående saldo    644                    

Förändring i procent                  - 2% 

 

Föreningen har 17 vänmedlemmar. 

 

2.           Medlemsträffar och övriga arrangemang 

Sju månadsträffar, första tisdagen i månaden, samt årsmötet har avhållits på Koordinaten 

 

Ett brett program med övriga aktiviteter och festligheter har erbjudits under året. Information om 

aktiemarknaden 15 mars, vin- och ostprovning 11 april, vårfest 31 april, fågelskådning 

8 maj, sillunch den 5 juni, blomstervandring i Sjösakärret 13 juni, höstfest 5 oktober samt årets sista 

träff med julbuffé på Järngrytan 4 december.   

 

I samarbete med PRO har dans till levande musik arrangerats i Motorbåtklubbens lokaler. 

Sammanlagt har 6 danstillfällen genomförts.  

 

Föreningens funktionärer inbjöds den 21 mars till en träff med gemensam middag, för att informera 

om sina respektive verksamheter och utbyta erfarenheter. 

 

 

D           Pensionärspolitiska och sociala frågor 

 

1.           Kommunala pensionärsrådet (KPR):       
Oxelösunds kommuns pensionärsråd, KPR, är ett samarbetsorgan mellan politiker och kommunens 

pensionärsorganisationer och har, enligt bestämmelserna, under året haft fyra sammanträden. Vi i 

SPF Seniorerna har, liksom tidigare år, haft ett gott samarbete med övriga pensionärsorganisationer i 

KPR. Viktiga frågor som diskuterats är, bl.a. sjukskrivningar inom hemtjänsten, bostäder för 

seniorer, kulturutbud för äldre samt matdistribution i eget boende.   
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2. Årets träff för 80+ 

SPF Seniorerna bjöd, med Elfriede Hedenström, som arrangör, traditionsenligt våra 80+- 

medlemmar på lunch i augusti i OXSS klubbhus på Femöre, där 87 personer deltog och bjöds 

förutom på en sommartallrik även på musikalisk underhållning av Musikskolan.  

 

 3.            Väntjänsten 

Gruppen, som under året bestått av 7 medlemmar, har haft 7 träffar under året.  På äldreboendet 

Sjötången har väntjänsten haft verksamhet, bl.a. vid midsommar och jul där man bjudit på frukt och 

godis. Däremot har man inte haft någon verksamhet på Björntorp. Liksom övriga 

frivilligorganisationer har väntjänsten hjälpt till på Koordinatens Seniorcafé på torsdagar. 

4.              Integration  

SPF Seniorerna deltar i kommunens integrationsverksamhet.  Sammanlagt 5 medlemmar har varit 

språkvänner för nyanlända. 

 

 

E.  Studie- och utbildningsfrågor 
     

1.  Studier – Ämnen, studiecirklar     

          

 Litteraturcirkel  

Litteraturcirkel kallad ”Litteratur från A-Ö”. 

Cirkeln har under året läst tolv böcker med skiftande innehåll, både historiska och nutidsskildringar 

under året. Sammanlagt har sju personer deltagit i cirkeln.  

 

 Måla akvarell  
Akvarellgruppen med 8 deltagare har träffats 10 gånger under året. Vi målade efter olika teman och 

blev inspirerade av andra akvarellmålares färgsättning och tekniker. Det är en fortsättningskurs och 

vi repeterar grundläggande tekniker, perspektivreglerna och akvarellfärgernas olika karaktärer.  

 

 Tankesmedjan 

Studiecirkeln ”Viktiga frågor för Oxelösunds pensionärer” 
Cirkeln försöker framförallt påverka politiker och tjänstemän i kommunen genom att bjuda in dessa 

till tankesmedjans möte, där vi tar upp våra frågor som vi vill driva vidare och erbjuda oss att vara en 

samarbetspart i genomförandet.  Fokuseringen under året har varit på byggande av ett nytt 

trygghetsboende och möjligheter att söka bidrag från Boverket för privata fastighetsägare 

bostadsrättsföreningar till hissinstallationer i befintliga flerbostadshus. Andra viktiga frågor som 

berörs är äldreomsorgsfrågorna och sjukvård, där kontakt upprättas med verksamhetschefer. 

Tankesmedjan har under året bildat en mindre arbetsgrupp även den gemensamt med PRO och 

representant från SKPF, där fokuseringen blir på bostadsfrågorna. 
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2. Medlemsaktiviteter 

 

 Canasta 

Under året har 40 medlemmar träffats och spelat canasta vid 39 tillfällen. Den 15 – 16/5 ordnades en 

canastakryssning med Viking Cinderella till Åland.  

 

 Filmvisning 

Bio Prisman  har visat 12 klassiska filmer för totalt c:a 400 besökare.  

 

 Boule 

Utomhusboulen har spelats på Femöreplan måndagar under maj- september med 8-14 spelare/gång. 

Boulespelarna har haft framgångar i riksmästerskapet. Föreningens representanter vann DM samt en 

hedrande tredjeplats i samma tävling. 

 

 Bangolf  

Under april – november har ca 30 personer spelat tre gånger i veckan. Lottning har avgjort vilka som 

spelar tillsammans och ansvaret för spelet fördelas mellan spelarna.  

 

 Qi-gong 
Under året har 15 träffar genomförts med 4 deltagare under våren och 5 under hösten. Avslutningen 

var på Jogersö med Qi Gong vid havet, 

 

 Bowling 

Under året har 10 SPF-medlemmar ingått i Kustens PK, med träning en gång/vecka i bowlinghallen i 

Nyköping/Rosvalla. Fyra spelare deltog i SPF:s Riksmästerskap i Falun, där Sören Lindh blev 

femma i sin klass. Övriga tre deltagare från SPF Seniorerna Oxelösund kom också på bra 

placeringar. 

 

 Gymnastik  

Gymnastikgruppen har träffats måndagar kl. 17 - 18, från mitten av januari till och med maj, samt 

från september till mitten av december. Ca 10-15 deltagare/gång har samlats i Peterslundsskolans 

gymnastiksal.  

 

 Internationell dans 

SPF Seniorernas dansgrupp, som uppgår till 25 personer, har träffats 38 gånger under året, samt haft 

9 dansuppvisningar fördelat på Sjötången, Björntorp, Vitsippans äldreboende och Mariebergsgården 

i Nyköping samt vid SPF:s månadsmöte i oktober. Vårterminen avslutades med en resa till Höga 

kusten med 44 deltagare.  

 

 Vandringar  

Vandringssäsongen inleddes den 22 mars och avslutades den 14 juni. Höstsäsongen började den 23 

augusti och avslutades den 25 oktober. Vandringarna har varit mellan 5 km och 8 km. Vandringarna 

har lockat ca 15 - 20 deltagare per gång. Båda säsongerna har avslutats med gemensam lunch på 

närbelägen restaurang.     
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 Bridge  

Bridgen har spelats i en tisdagsgrupp och en torsdagsgrupp med totalt 55 spelare. Två kurser har 

hållits under året, en nybörjarkurs och en påbyggnadskurs. 

I maj och oktober ordnades bridgekryssningar med Viking Line till Åland, båda gångerna med 20 

deltagande par. 
 

 SPF-kören  

SPF-kören, som består av 20 sångare, har repeterat varannan vecka i SPF-lokalen. Framträdanden 

har gjorts på Björntorp, Sjötången och Trygghetsboendet Vitsippan samt på SPF Seniorernas 

julsamling i december.  

 

 Resa i egen regi 

Föreningen genomförde en resa till Värmland i egen regi. Sammanlagt 24 medlemmar deltog. På 

programmet var besök på Alfred Nobels herrgård i Bofors, Klässbols Linneväveri, Lars Lerins 

Sandgrund och Selma Lagerlöfs Mårbacka. 

 
 Hjärnkoll 

Thor Sagfors och P-O Jonsson var frågeställare i DM för Sörmlandsdistriktet.   

 

 

Oxelösund i januari 2019 

Styrelsen SPF Seniorerna Oxelösund 

 

 

 

Ordf. Dan Johansson Sekr. Lillemor Skyllbäck 

 

 

 

Kassör Bengt Nilsson Ledamot Ulf Berg 

 

 

  

Ledamot Kurt Tengroth                                         Ledamot Lars-Christer Lundgren 

 

 

   

Ledamot Kristina Linde Jensen Ledamot Gerd Löfgren 

 

 

 

Ledamot Ing-Marie Wahlström 

 


