
Verksamhetsplan 2022 

Januari 13 Vi dansar/sjunger ut julen. Kaffe  

INSTÄLLT 

OK-stugan, Mockfjärd 

Mars 1 Gemenskapslunch Golfrestaurangen 

Mars 17 Årsmöte 

”Från arbete till ledighet”                           
Föredrag av Solveig Zander, Enköping                 
 

IOGT-lokalen, Björbo 

April 5 Gemenskapslunch Golfrestaurangen. 

April 7 Påsklunch 

Musiktävling med musikanterna 

Bodarnas bystuga 

Känner du till  de förmåner du har som medlem i SPF  

”Som medlem i SPF Seniorerna har du många centrala förmåner. Förbundet satsar i 

dessa samarbeten på kvalitet, service samt specialsydda erbjudanden för våra 

medlemmar. Här nedanför presenteras våra större samarbeten – även distriktets 

förmåner.” Citatet hämtat på förbundets hemsida. Vill du läsa mer, knappa in 

denna adress i din webbläsare: www.spfseniorerna/distrikt/daladistriktet eller gå 

in på vår hemsida, där du hittar  en klickbar adress.  

 Mer från verksamhetsplanen: 

Tankar har framförts att fler aktiviteter för trivsam samvaro skulle vara uppskattat. 

Här några exempel: 

Chigong/Yoga 

Hantera dator/telefon 

Bydokumentation 

Linedance 

Släktforskning/Aktier 

Svamputflykter                        

Vandringar 

Boule 

Företagsbesök (Gagnef) 

Vad tycker du? Skulle någon (eller annan) aktivitet passa dig, så hör av dig till någon av oss i 

styrelsen, så ska vi hjälpa till att skapa en sådan grupp. 

(i samarbete med Studieförbundet, Vuxenskolan)  



STYRELSEN  

Berith Johansson, 070-618 42 93 

Epost: berith.johansson47@gmail.com 

Ordförande, 

Margareta Guinard, 070-951 25 61 

Epost: margaretaguinard@gmail.com 

Vice ordförande   

Ledamot i studie-  och resekommittén                                      

Elsa Spännar, 070-216 81 95        

Epost: espannar@gmail.com 

Sekreterare 

Ledamot i patientrådet 

Ann-Christin Speles, 070-565 00 66  

Epost: annchristinspeles@gmail.com 

Kassör 

Ingegerd Kull Hanses, 070-717 75 09 

Epost: hanses@masendata.com 

Ledamot 

Ingrid Skogvold, 070-661 86 07  

Epost: ingrid.skogvold@telia.com 

Ledamot, Friskvårdsansvarig 

Ledamot i studie- och resekommittén                                              

Bengt Rosén, 070-261 54 87 

Epost: rbengt@hotmail.com 

Ledamot     

                                         

Maj 4 Gemenskapslunch (OBS ONSDAG) Golfrestaurangen 

Maj 18 Friskvårdsaktivitet med dans, 

Info av Civilförsvarsförbundet 

Bodarnas bystuga, 

utedansbanan 

Juni 7 Gemenskapslunch Golfrestaurangen 

Juni 14 Besök på Kvarna, Dala-FLoda 

Tipspromenad, medhavd picknickkorg 

Kvarna, Dala-Foda 

Augusti 18 Dagsutflykt med buss till Porfyr- och Hag-

strömsmuséerna  i  Älvdalen 

 

 

September 5 Bilrally med hemligt mål Gagnefs kommun 

Oktober 6 Musikquiz och allsång med Christer Berg-

sten 

OK-stugan, Mockfjärd 

November 16 Info om hjälpmedel vid olika funktions-  

nedsättningar. 

Bodarnas bystuga 

December 8 Julmat och julsånger  

Resor i samverkan med våra grannföreningar  

April: Runn Runt i Gustav Vasas fotspår. Leksand ansvarar.  

Maj: Varnhem  ”Sveriges vagga”  3-4 dagar. Rättvik ansvarar. 

Maj - Juni: Ålandsresa. Orebygden ansvarar. 

Augusti: Dagsresa till Älvdalen till Porfyr-  och Hagströmsmuséerna. Gagnef ansvarar. 

September: Västerås - Skultuna, Gamla Uppsala? Vansbro ansvarar. 

 

  
Välkomna till trivsam gemenskap! 

Ordföranden har ordet:   
Efter två års pandemi börjar vi nu äntligen kunna träffas under mer normala 
förhållanden. Vinterns grepp börjar glädjande nog också släppa. Glädjen däm-
pas dock av Rysslands invasion av Ukraina. Vi måste trots allt leva vidare och i 
den mån vi kan bidra på olika sätt för att hjälpa dem som drabbas av det ofatt-
bara  kriget. I styrelsen ser vi med tillförsikt framåt mot nya aktiviteter med 
många deltagande medlemmar. Under våren och sommaren genomför vi våra 
aktiviteter utomhus.  Vi försöker kombinera glädjen i att få och kunna träffas 
med nyttan av att röra på sig. Förutom de aktiviteter som du finner i denna 
verksamhetsplan kan du delta i någon av de resor som anordnas i samarbete 
med våra grannföreningar inom SPF. Om du behöver skjuts till våra aktiviteter – 
kontakta någon av oss i styrelsen så ordnar vi det.  

Vi hoppas locka flera nya nyfikna medlemmar till vår verksamhet.  Nya medlem-
mar – nya krafter – nya idéer! Till sist kära SPF-are, hjärtligt välkommen till våra 
trivsamma träffar och ta gärna med en vän. Ta hand om dig själv och varandra! 
Jag hoppas att vi ses. 

 


