
SPF Seniorerna FURUBY  
ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2018

Vi var vid förra årsskiftet 69 medlemmar och i december i år var vi 67 medlemmar. 

STYRELSEN
Har under 2018 bestått av följande personer:
Ordförande: Harald Leandersson, Furuby
V ordförande: Kurt Jakobsson, Furuby
Kassör: Arne Eriksson, Växjö
Sekreterare: Christer Estberg, Kårestad
Registeransvarig/webb: Björn Ottosson, Furuby
Ledamot: Majbritt Ingwald, Furuby
Ledamot: Siv Karlsson, Växjö
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året.

ARBETSLAG
Arbetslagen vid månadsmötena har växelvis bestått av
Damgruppen, Furubygruppen och Växjögruppen:

Växjö                       Dam                            Furuby
Eivor Eriksson          Inga-Lill Nilsson          Christina Leandersson 
Arne Eriksson           Ingrid Gustavsson      Harald Leandersson 
Gudrun Pettersson   Monica Åberg             Kurt Jakobsson 
Stig Söderberg         Inga-Britt Nordström   Lena Jakobsson 

AKTIVITETSGRUPPER
Studier vakant
Trafik Arne Eriksson
Lotterier Birgitta Estberg och Björn Ottosson
Medlemsregister. Björn Ottosson
Webb Björn Ottosson o Christer Estberg
Friskvård Lena Jakobsson 
Boule Egon Karlsson och Allan Karlsson
Nöje o nytta Lena och Kurt Jakobsson samt

Birgitta och Christer Estberg

Ombud: Styrelsen väljer ombud för distrikts- och samarbetsorganisationen i Kronoberg.
Styrelsen ansvarar för grupperna terapi, linedance och trådslöjd

NÖJE & NYTTA-gruppen Har en separat redovisning på sina arrangemang (se bilaga).

AKTIVITETER UNDER 2018

JANUARI 16
Var det styrelsemöte inför årsmötet med revisorer, Nytta & Nöje samt valberedning 
närvarande. Planerades inför årsmötet och resor samt aktiviteter under våren arrangerade 
av Nytta & Nöje-gruppen. Vi anpassade våra stadgar till förbundsnivån med Björn O hjälp. 
Förbundet meddelade att medlemsavgiften för 2019 blir 250,- kr.

JANUARI 26
Höll 46 av 68 medlemmar sedvanligt årsmöte i Furuby församlingshem med nya val, 
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Bingo, lotterier samt förtäring mm. Det blev tyvärr vakans i studiegruppen. 2017 gick med 
minus enligt planerad budget eftersom vissa bidrag ej hunnit kommit in. 

FEBRUARI 14
Nytta & Nöje-gruppen arrangerade besök på Restaurangskolan i Ryssby, som var sisådär 
och därefter en tur till Ljungbergsmuseet i Ljungby, som var omväxlande med nya 
utställningar varje kvartal, med våra egna bilar.  

FEBRUARI 27
Höll styrelsen sitt möte och konstituerade sig. Nytta & Nöje-gruppen visade sina planer 
inför våren med en heldagsresa till området Söderåsens Nationalpark samt dess 
omgivningar. Föreningen beslutade att skaffa ett Swish-konto för att enklare hantera 
inbetalningar för  resor mm. 
Furuby SPF var värd för Växjödistriktets årsmöte i slutet av mars.

MARS 9
Var det dags för månadsmöte igen. Då presenterade Birgitta E från Nytta & Nöje-gruppen 
ett nytt reseprogram.  Sedan visade Lena J med syster sitt folkhälsoprogram samt dess 
övningsprogram. Medlemmarna uppmanades av Björn O att korrigera felaktiga 
telefonnummer på den presenterade medlemslistan .

APRIL 10
Nytta & Nöje-gruppen arrangerade utflykt med egna bilar till Lenhovda Tingshus där en 
historisk guidning vidtog. Därefter fortsatte färden till Granhults gamla träkyrka, som hade 
en utmärkt guidning med efterföjande traktering. 

MAJ 8
På förmiddagen (09:00-15:00 ) arrangerade Nytta & Nöje-gruppen naturbesök i Våraskruv 
Naturreservat samt Höneströms strömmar med guiden Torsten Zaar, som hade mycket att 
berätta dels från brukstiden och från Orrefors/Kosta-tiden i den gamla Jaktstugan vid 
Höneströmsbron. 

Vid påföljande styrelsemöte på Församlingshemmet (17:00) hälsades Siv Karlsson, Växjö 
välkommen in i styrelsen. 
Planering inför månadsmötet skedde och där Inger Karlsson, Kårestad  kommer att 
presenterar sin nya bok. 
Arne E hade på förslag att arrangera resa till Öhrs Lantcafé, vilket gillades om 31 augusti 
är acceptabelt datum. 
Siv K hade förslag på att bjuda in Botanikan till föredrag under hösten, vilket skulle 
kostnadsundersökas. 
Från KPR-träffen meddelades att Furubys förslag om inbetalning med 2,- kr per medlem i 
stället för 100,- kr per förening gillades bäst av de församlade. 
GDPR regelverk och föreningen blygsamma hantering enligt PuB diskuterades. 

MAJ 30
Årets bussresa till Söderåsens Nationalpark, Skarhult Slott, St Petri kyrka och Tomarps 
Kungsgård var välbesökt (~40) och omtyckt. Dygnets 24 timmar kunde gärna ej innehållit 
fler nya och intressanta upplevelser av natur och kultur. 

JUNI och JULI - Njöt vi av den intensiva sommarvärmen och saknade regnet.
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AUGUSTI 21
Styrelsemöte nummer 4 hölls ute i det fria. Vi utnyttjade Församlingshemmets möblemang 
på gräsmattan vid en behaglig temperatur på 23 grader. Vi diskuterade höstens 
medlemsmöten och utflykter enligt Nytta & Nöje-gruppen förslag.

AUGUSTI 31 
Månadens möte i Kårestugan hade ett växlande väderläge, som tvingade oss att vara 
inomhus utan utegrillning, som därför skedde på Södrekvarn av kockarna i Nytta & Nöje-
gruppen. Vi fick alla rum i Kårestugan (55-60) . Efter en gemensam måltid och en något 
lång underhållning med fågelvännen Anders Rapp vågade vi oss utomhus för att njuta av 
en sen eftermiddagssol och igenkännande fågelsång. 

SEPTEMBER 21
Dagen startade klockan 11 med en guidad visning av Linnéparken, som var innehållsrik 
och bra. Därefter intogs lunch bestående av flera rätter på Ringsbergs Restaurangskola, 
som båda var välbesökta tack vare erfarenheter från tidigare besök.

OKTOBER 2
Styrelsemötet hölls i Församlingshemmet med fika från Harald. Ekonomin och 
medlemsrapporteringen gav att vi har en god ekonomi och att vi nu är 67 medlemmar. 
Till nästa månadsmöte hade Nytta & Nöje-gruppen bjudit in en representant (Rolf Wimhed)
från MSB – Myndigheten för samhällsberedskap samt Civilförsvarsorganisationen att hålla 
föredrag i ämnet civil beredskap. 

OKTOBER 12
Oktoberfest hölls på andra håll, men vi hade ett medlemsmöte med god tillslutning som 
vanligt. Lättöl bjöds till maten bland andra godsaker.
 
OKTOBER 23
Åkte vi med egna bilar först till Björn Gidstam söder om Urshult, där vi fick kunskap om 
Björns måleri från tidig ungdom till idag i ett intressant och öppet föredrag. Sedan for vi 
vidare mot sydväst till Ebbamåla Järnbruk, som visade upp industrins vagga från förra 
århundradena. Väldigt intressant industrihistoria som bevarats och visades av en mycket 
kunnig guide.

NOVEMBER 08
Ölprovning i Åryds Industriby. Vi besökte Granskogens ölbryggeriet och provsmakade de 
olika ölsorterna, som man bryggde. Det var en smaksensation tillsammans med de goda 
hemlagade pajerna.  

NOVEMBER 21
Nytta & Nöje-gruppen arrangerade en utflykt med egna bilar till Belysningsbolaget, 
BSweden i Herråkra, där man visade sin tillverkning av belysningsarmaturer med nya 
tidens ledljus samt därefter en tripp till Dädesjö Hembygdsförening och deras linhantering 
samt beredning som var lärorikt.   

NOVEMBER 27

Styrelsemötet hölls inomhus p.g.a. väderleken. Vi behandlade det tidiga medlemsmötet den 7 
december som tyvärr blev utan Lucior.
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DECEMBER
Månadsmöte fredag den 7 inföll tidigt i månaden. Detta gick bra utan Lucior eftersom 
gästföreläsare från Sm Museum berättade om gamla jultraditioner och jular från förr. 
Decembermöte innehöll förutom skinkmacka och julgröt även den traditionella 
paketauktionen med ett nytt auktionsrekord. Därefter en musikquiz från Harald som 
underhållning.

Den 12 var det julgruppsbygge i Ormeshaga Växthus mellan klockan 14 och 17 med glögg
samt kaffe med dopp. Ett stort antal julgrupper skapades med eget och inköpt material av 
de närvarande damerna.

Furuby den 15 januari 2019 / Styrelsen

Harald Leandersson MajBritt Ingwald

Kurt Jakobsson Björn Ottosson

Arne Eriksson Christer Estberg

Siv Karlsson

Bilaga. Nytta & Nöjes-gruppens  årsrapport mm
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