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Orustveteranerna    2019-01-23 

 
 

Verksamhetsberättelse 2018   
 
Föreningens utveckl-  740 medlemmar var registrerade den 31 december. 
ing och medlemsantal 14 medlemmar har avlidit under året. 
  33 medlemmar har inte betalt medlemsavgiften och har där- 
  med avslutats. 
  40 nya medlemmar har tillkommit, dessutom finns  
  67 vänmedlemmar från andra föreningar.  
 
Styrelse  Ordförande: Erland Widegren 
  Vice ordförande: Eva Wenäll 
  Kassör: Britty Abrahamsson 
  Sekreterare: Gösta Andersson 

 Övriga ledamöter: Anne-Charlotte Mårtensson, Kent Thorell, 
 Birgitta Berntsson, Lisbeth Henriksson, Lars-Åke Gustavsson. 
 

Styrelsen har under året haft 1 konstituerande och 9 övriga 
protokollförda möten. Styrelsen och delar av styrelsen har vid  
ett flertal tillfällen deltagit vid konferenser och utbildningar 
som arrangerats av SPF:s förbund och distrikt. 

 
Revisorer  Herbert Olsson, sammankallande 
  Thure Rutgersson 
  Carina Enström, ersättare 
 
KPR  Kommunalt pensionärsråd: 
  Lars-Åke Gustavsson, ordinarie 
  Eva Wenäll, ersättare 
 
HSN N  Hälso och sjukvårdsnämnden Norra: 
  Eva Wenäll 
 
Danskommitté Ingemar Olofsson, sammankallande 
  Kathy Olofsson 
  Kerstin Sturesson 
  Ingrid Olsson 
 
Vandringskommitté Herbert Olsson, sammankallande 
  Allan Hellström 
  Valter Johansson 
 
Boulesektion Kontaktperson: Kent Thorell 
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Friskvårdskommitté Ing-Britt Hultgren, sammankallande 
  Karl-Olof Gullbrandsson 
 
Festkommitté Erland Widegren, sammankallande 
  Solveig Abrahamsson 
  Gunnar Isaksson 
  Gerd Isaksson 
  Valter Johansson 
  Elsy Johansson 
  Lisbeth Henriksson 
  Marianne Olsson 
  Eva Wenäll 
  Christer Persson 
 
Trafikkommitté Ordinarie: Christer Persson 
  Ersättare: Håkan Carlsson 
 
Resekommitté Karl-Olof Gullbrandsson, sammankallande 
  Lisbeth Henriksson 
  Anne-Charlotte Mårtensson 
 
Besöksverksamhet Mary Hellström 
Ängsviken   
 
Mattcurling - Gunnar Isaksson, sammankallande 
kommitté  Solveig Abrahamsson 
  Ing-Britt Hultgren 
  Valter Johansson 
  Eva Wenäll 
  Gösta Andersson 
 
Lotteriansvariga Gerd Isaksson 
  Elsy Johansson 
  Elisabeth Andersson, ersättare 
 
Valberedning Valter Johansson, sammankallande 
  Agnetha Gustavsson 
  Torvald Olsson 
 
Till distriktsstämma Gunnar Isaksson, Eva Wenäll, Gösta Andersson, Kent Thorell, 
  Britty Abrahamsson, Anne-Charlotte Mårtensson,  Marianne 
  Olsson, Valter Johansson, Birgitta Berntsson 
 
Gymnastik  Har pågått under våren i gymnastiksalen Henåns skola och  
  hösten i motionshallen i Henåns sporthall med ca. 10 deltagare 
  Kontaktperson: Gunnel Olsson. Ledare Yvonne Axelsson. 
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Line dance  Det har varit line dance i Brattås stugan ca 10 gånger per 
termin vår och höst med i snitt 12 deltagare per tillfälle.  
Kontaktperson: Solveig Abrahamsson. Ledare Yean Olsson. 

 
Årsmötet  Årsmötet hölls den 21 februari under ordförandeskap av Bo 

Andersson. 128 medlemmar var närvarande. Före 
förhandlingarna tände ordf. Karl-Olof Gullbrandsson ett ljus 
och påkallade en tyst minut för de medlemmar som avlidit  
under året, varefter Stellan Hermansson och Rutger Olsson  
spelade en stillsam låt på fiol.  

 
Utmärkelser och Ordföranden Karl-Olof Gullbrandsson tackade mötesordför- 
uppvaktningar ande Bo Andersson samt de båda spelmännen Stellan                         

Hermansson och Rutger Olsson med blommor och presentkort. 
 
 För arbete inom Orustveteranerna utdelades diplom,             

förbundsmärke i silver och blommor till Florens W Göthe. 
 
 Avgående styrelseledamöter avtackades med blommor: 
 Gunnar Isaksson, Florens W Göthe, Marianne Olsson. 
 
 Sekr./vice ordf. Florens W Göthe tackade avgående ordförande 

Karl-Olof Gullbrandsson med blommor, tal och skumpa. 
 
 Vidare tackade Gunnar Isaksson för visat förtroende under alla 

de år han varit styrelseledamot. 
 

Sångkörskommitté SOMBRA-kören har  23 medlemmar 
Daga Lundsten, sammankallande 

  Karin Olsson, Jan Olausson 
  Kören har tränat varje vecka/onsdagar i Långelanda försam-
  lingshem. Dom har haft 3 konserter, Kyrkans Hus i Kållekärr  
  För SPF Tjörn med 20 sångare, på månadsmöte på Stala bygde-
  gård i okt. med 23 sångare, den 18 nov vid gudstjänst i kyrkans 
  hus i Svanesund med 22 sångare. Har även medverkat på  
  Ängsviken när SPF bjöd på kaffe och tårta. Har besökt Mimers 
  hus  och konsert med Vocal Six och 2 körer i nov. 21 var med. 
 
Hemsida  Hemsidan www.spfseniorerna.se/orustveteranerna har under  
  året uppdaterats. Länkar till bl.a. Orust kommun, KPR och  
  HSN N har tillkommit. De olika aktiviteterna har kompletterats  
  allt eftersom. Inbjudan till månadsmöten, resor mm har lagts  
  in. Även vårt årliga program ligger inlagt liksom dansprogram- 
  met till motionsdansen. P.g.a. GDPR har en del bilder tagits  
  bort och andra lagts till. Webbansvarig har gått 2 datakurser  
  via Bohusdistriktet. 

 
 

http://www.spfseniorerna.se/orustveteranerna
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Månadsträffar Föreningen har anordnat 10 månadsträffar på Stala Bygdegård 
2018, varav årsmöte den 21/2, vårfest den 16/5,    

 Räkfest den 19/9 och julfest den 12/12. 
 
84+  Den 6/11 bjöd föreningen in våra medlemmar 84+ med  
  respektive till en sammankomst på Stala Bygdegård. Det  
  serverades då mat och dryck, kaffe och bakelse, samt 

 underhållning av Marianne och Håkan. Det var uppskattat 
  av dom som var med. 
 
Vandringar Föreningen har arrangerat 6 vandringar under året på följande 

platser. Våren: Mollösund, Lerklev Morlanda, Maltes stig   
 Saltkällan. Hösten: Rossön, Vassö, Hårleby. 
 
Trivselkväll Den 26/9 var det en trivselkväll på Svanesund i samarbete 

med SPF i Stenungsund och SPF  i Tjörn. Tyvärr kom inte Nick 
Borgen som var avtalat. I all hast kontaktades Roger Tidqvist 
och Mats Rutgersson som kom och underhöll, som blev lyckat. 

 
Grillkväll På den tänkta grillkvällen på Syltenäs blev det ingen grillning  
 beroende av det varma och torra vädret. Irene och Erland  

upplät mark och var behjälpliga med iordningställande samt 
transport av stolar mm till grillplatsen. Sombrakören med 
Daga i spetsen underhöll samt höll i allsång. 

 
Mattcurling  Mattcurling spelas i Tvet gymnastiksal. Det spelas måndag  och  
 onsdag samt några fredagar från sept. till april. Föreningen har 

3 st 8-manalag med i seriespel. I Åkered cup deltog 5 par från 
Orust. Margaretha/Inge Svensson blev 2.a, Eva/Gösta              
Andersson blev 3.a. I  SPF:s FM i Tranemo deltog 8 par från 
Orust. Margaretha/Inge Svensson från Orust blev  1.a, Elsy o 
Valter Johansson 3.a. Vid SPF:s DM i Tanum deltog 21 par från 
Orust. Gunilla Andersson/Thure Rutgersson blev 2.a och 
Eva/Gösta Andersson blev 4.a. Vid OM blev Marianne Ols-
son/Berndt Johansson 1.a och Eva/Gösta Andersson 4.a. 
I Fritslaspelen deltog 5 par. Föreningen ordnar även klubb-
mästerskap i mattcurling varje år. Föreningen har under året 
inköpt 1 ny curling matta med curlingstenar. Vi fick bidrag från 
Thordén-stiftelse och  Orust kommun som täckte inköpskost-
naden. Alla som är med och spelar mattcurling betalar 20 kr 
per träningstillfälle som hjälp till lokalhyra. 

 
Resor Föreningen har arrangerat följande resor: 2 resor till Falken-

bergsrevyn, 1 resa till Karlstad med bl.a. besök på Lars Lerins   
konstutställning, 1 resa till Gunnebo slottsteater, 1 resa till   
Mimers hus i Kungälv på teater, 2 resor på 7 dagar till Rhenda-
len  samt 2 resor till Oslo med besök på operan samt julbord på 
hemresan med färja mellan Sandefjord och Strömstad. 
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Bilpromenad Den 21/10 ordnades det ”bilpromenad” som gick i Henån - 
 Stenshult – Slussen – Torp – Henån.  Det var 37 startande. 
 
Motionsdans Det har arrangerats motionsdans med orkester 14 gånger på 

våren och 14 gånger på hösten. Det har varit 65-90 deltagare  
varje gång. Varje gång har det sålts ett lotteri. 

 
Boule Boulen är en särskild sektion och har egen verksamhetsberät-

telse. Nämnas kan att de deltog vid SPF:s Förbundsmästerskap 
i Falkenberg år 2018. Vi ordnade DM för Boule i Svanesund. 
Boulen spelas i Göksäter på sommar, i Buahallen på vintern. 

 
Andra aktiviteter Föreningen har även detta år bjudit på kaffe och tårta för de 

boende på Ängsvikens äldreboende. Ansvariga för detta har 
varit Mary Hellström m. flera. Sombrakören var och underhöll. 

 
Natur/Kultur Natur och kulturgruppen har besökt de olika fornlämningarna 
Med Lars-Åke i Haga, Hoga, Leby, och Lunden. Den förnämsta fornlämningen 
Gustavsson bör den mycket välbevarade graven, - dösen – i Haga vara. Den 

har varit avbildad i nästan alla svenska historieböcker som 
handlat om stenåldern. 

 Naturiakttagelser har bland annat gjorts i Tvet – hägerkoloni, 
Måseskär – tärnkoloni mm, Boxvik – vinbergssnäcka och 
pukvete, Leby – engallmygga och Gullholmen – fågelmuséer. 

 
Bohusdistriktet  Valter Johansson har varit suppl. i distriktets valberedning. 
   
HSN N                       Hälso-och Sjukvårdsnämnden Norra (HSN N) har haft 4 sam-

manträden under år 2018. Frågor av vikt som behandlats då 
är: 1. Vaccinationer TBE, Bältros, Influensa, Lunginflammation 
bör ges till äldre över 65 år och riskgruppspatienter. 

 2. Folkhälsan nationella folkhälsopolitisk. 3. Statistik på vad 
som fungerar både bra och dåligt med 1177. 4. Mobila vård-
team uppföljning i Uddevalla, Trollhättan. 5. Öppettider på 
vårdcentraler. 6. Budgeten för 2019.    

 
KPR Representanter för kommunen har under de olika mötena in-

formerat om förbättringsåtgärder inom äldrevården. En ny 
driftsform har t. ex. startats vid Fyrklövern i Svanesund, där 
boendet har ansvar för ekonomi, inköp och arbetssätt, så kal-
lad intraprenad-verksamhet. 

 Pensionärsföreningarnas olika önskemål om förbättringar i 
kommunens samhällen – såsom fler papperskorgar, offentliga 
toaletter och skyltning till vårdinrättningar och kommunala 
byggnader – har mottagits positivt av den kommunala led-
ningen. Protokoll från KPR:s möten finns på Orust kommuns 
hemsida. 
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Mail-information P.g.a. dyra annonskostnader sker mycket information från SPF  
via mail. För att Ni som medlem inte skall missa någon inform-
ation, och inte lämnat er mail-adress var vänlig lämna den till 
Britty Abrahamsson som är kassör och medlemsansvarig.  

 
 
Ekonomi Beträffande ekonomin hänvisas till bilagda årsredovisningar 

och revisorernas berättelse. 
Styrelsen föreslår att behållningen för verksamhetsåret 2018 
enligt tabellen nedan, förs över till verksamhetsåret 2019. 

   
Verksamhet Behållning i kronor 

Bank/giro 30 605,98 
Kapitalkonto 157 544,15 
Danskommittén/bank 76 439,05 
Boulesektionen/bank 29 199,28 
    

     
Tack! Styrelsen vill avslutningsvis, när vi nu ställer våra platser till 

årsmötets förfogande, tacka alla som arbetat i de olika kom-
mittéerna, i festkommittén med lotterier eller på annat sätt 
varit oss behjälpliga eller stöttat oss för att göra verksamheten 
så bra som möjligt. 

 
 
 
------------------------------------------------- 
Erland Widegren 
Ordförande 
 
 

Eva Wenäll   Britty Abrahamsson 
Vice ordförande   Kassör 
 
 
 

Gösta Andersson   Anne-Charlotte Mårtensson 
Sekreterare   Ledamot 
 
 
 

Lisbeth Henriksson   Birgitta Berntsson 
Ledamot   Ledamot 
 
 
 

Lars-Åke Gustavsson   Kent Thorell 
Ledamot    Ledamot 
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