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Verksamhetsberättelse för år 2017 hos SPF Seniorerna Bollebygd 

 

Medlemsutveckling 
Under 2017 har medlemsantalet ökat från 446 till 461 (en ökning med 3,4  %). 

Månadsmöten 
Under året har hållits 10 månadsmöten enligt nedan (siffror inom parentes anger antalet 
deltagare på mötena): 

9 januari, Bollegården (134) – Christer Falk fortsatte sin berättelse om sin tid som reporter på 
AnnonsMarkna´n och visade bilder 
6 februari, Bollegården, årsmöte (107) – Erik Persson/Idol-Erik, sång och gitarr 
6 mars, skolans matsal (100) – Sparrebandet, storband från Borås 
3 april, Bollegården (108) – naturfotograf Tommy Lundberg från Öxabäck berättade och visade 
bilder 
8 maj, Bollegården (121) – Götz Kalas/Lena Carlsson & Peter Götz, sång, olika instrument, 
melodikryss 
12 juni, Bollegården, sillsexa (176) – Ralph Agnestig, sång och gitarr 
4 september, Bollegården (124) – Lisa Carlsson berättar om sitt arbete som utrikes- 
korrespondent 
2 oktober, Bollegården (106) – Kenneth Holmström sjunger och spelar ”gamla godingar” 
6 november, Bollegården (160) – Lars Niklasson med band ”The young ones”, pop- och 
rockmusik från 50- och 60-talen 
3 december, skolans matsal, julfest (193) – Showgruppen Uniqum showar och spexar 

Styrelsemöten 
Under året har hållits 11 styrelsemöten enl nedan: 
16 januari, 13 februari (konstituerande möte), 14 mars, 12 april, 17 maj, 14 juni,  
27 juli, 6 september, 4 oktober, 16 november och 5 december. 

Övriga sammankomster 
*8 april deltog Alice, Håkan, Leif, Hasse och Anna-Stina i distriktets årsmöte med efterföljande 
distriktstävling  i veteranvetartävlingen Hjärnkoll. 
*21 april var Alice, Håkan och Eva Andin på ordförandekonferens i Borås. 
*22 maj hade Hans Larsson en föreläsning i ämnet ”Brott mot äldre”, där 25-30 personer 
deltog. 
*26 september deltog vår förening i ”Äldredagen” som arrangerades av Bollebygds Kommun 
och där kommunens föreningar m fl kunde profilera sig. 
*25 oktober var Alice, Birgitta och Rosey på föreningsträff i Simonsland. 

Aktiviteter under året 
Måndagar  *Under våren och hösten olika spel i biblioteket 2:a vån. 
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  *Måndagen den 16 januari ledde Mats Friberg en fråge-             
  sporttävling för uttagning av ett lag som skulle representera  
  Bollebygd i frågesporttävlingen Hjärnkoll den 3 februari. 
Tisdagar  Gymnastik i Bollegården. 
Torsdagar  *Boule i Borås under vinterhalvåret. 
  Boule i Bollebygd under sommarhalvåret. 
  Vid klubbmästerskapen i Bollebygd i augusti blev Berndt  
  Segerfeldt klubbmästare och Gun-Britt Bryngelsson klubb- 
  mästarinna.  
  Vid Distriktsmästerskapen i Svenljunga 18/1 kvalificerade 
  sig mixgruppen Lisbeth Larsson, Siv Almroth och Sture  
  Arnstein till Förbundsmästerskapen i augusti, där de dock 
  inte fick någon topplacering. 
Gymmet i  Fungerar bra och är välbesökt. 
Bollegården   
Veteranvetar- 3 februari genomfördes deltävlingen i Hökerum, där Bollebygd kom på 
tävlingen  andra plats i sin deltävling. Tranemo och Bogesund gick vidare till    
  distriktsfinalen. 

Cirklar under våren 
Måndagar  Datacirkel, grundkurs i Excel, 5 ggr 
Måndagar  Stickcafé 
Måndagar  Svensk- och världshistoria 
Tisdagar  Silverslöjd, silverlera 
Fredagar  Linedance 
Vid tre tillfällen under mars månad höll folkhälsoombuden en cirkel i ämnet ”Brott mot äldre, 
där cirka 15 personer deltog. 

Cirklar under hösten 
Måndagar  Stickcafé 
Måndagar  Svensk- och världshistoria 
Tisdagar  Silverslöjd, silverlera 
Onsdagar  Datacirkel, kurs i Excel, 5 ggr 
Onsdagar  Tillverka smycken/dekorationer av glas 

Resor 
Söndag 22 januari Falkenbergsrevyn 
Fredag 17 februari Macken med Galenskaparna 
Lördag 4 mars En skovel Povel på Sagateatern 
Tisdag 21 mars Resa till Jönköping och Lena-Maria Klingvalls ateljé 
  och John Bauer-utställning på Länsmuséet 
Måndag-lördag Hollandsresa 
24-29 april 
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Torsdag 11 maj Historieresa, ”Svea Rikes vagga”, till Skara med omnejd 
Tisdag 30 maj Bussresa till Väröbruk och Derome trämuseum 
Under sommaren Extrainsatt resa till Gunnebo Slottsteater och ”Spanska flugan” 
Torsdag 28 september Hemlig resa i Markbygden med besök i bl a Backens skola, Texrep i                  
.                                  Överlida samt Bynanders motormuseum i Svenljunga 
Torsdag 12 oktober Bussresa till Hönsalotta och Ikea museum i Älmhult 
Torsdag 9 november Musikal på Borås Stadsteater: ”Singing in the rain” 

Utbildningar 
Paula har deltagit i utbildning av hemsidan 1, 15 och 16 mars. 

Bollebygd 10 januari 2017 
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