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             VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 

 

 
Styrelsen för SPF SENIORENA STORFORS, får härmed avge följande verksamhetsberättelse 

för kalenderåret 2017. 

 

ORGANISATION 

Styrelse 

   Ordförande        Andris Viduss 

   Kassör      Andris Viduss 

   Sekreterare      Ulf Littorin 

Brita Jansson 

Hans Lindqvist 

Margareta Broo 

       Per-Göran Larsson 

 

 Styrelsesuppleanter      Ingegerd Littorin 

       Carolina Johnsson 

 

Revisorer      Alf Andersson 

Bo Ekberg 

Revisorssuppleant     - 

 

Ordinarie ombud till distriktsstämman  Ulf Littorin 

       Ingegerd Littorin 

Ersättare      - 

 

KPR ombud 2016--2018 ordinarie   Ingegerd Littorin 

          ersättare   Carolina Johnsson 

 

Rekryteringsansvarig    Andris Viduss 

 

Trafikombud      Alf Andersson 

 

Folkhälsorådet       ordinarie   Brita Jansson 

         ersättare   Gerd Lagerkvist 

 

Studieansvarig     vakant 

 

Hörselombud      Irene Andersson 

 

Friskvårdsansvarig    Lennart Svensson, boule 
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Förplägnads-kommitté    Margareta Broo sammankallande 

       Lillemor Nyvelius 

       Ibolya Åkesson 

 

Program/rese-kommitté    Lennart Svensson sammankallande 

       Lennart Sandberg 

       Lillemor Nyvelius 

Alf Andersson 

 

Reseombud      Alf Andersson 

 

Lotteri-kommitté     Andris Viduss 

       Ingegerd Littorin 

 

Hemsidesansvarig     Ulf Littorin 

 

Ansvarig för bidragsansökningar   Andris Viduss 

 

Valberedning      vakant 

 

SPF Seniorerna Värmland    Andris Viduss ingår i distriktsstyrelsen  

 

MEDLEMSUTVECKLING 

Medlemsantal         1   januari                               106 personer 

 Nya medlemmar     4 

 Avlidna      4 

 Avregistrerade      3 

                                31  december                           103 personer 

 

MEDLEMSAVGIFTER 

Medlemsavgifter 200 kronor per medlem, fördelat enligt följande: SPF förbund 130 kronor, SPF 

distrikt 40 kronor och endast 30 kronor till vår egen förening. 

För år 2018 höjs medlemsavgiften till 225 kr per medlem. 

 

EKONOMI 

Ekonomin verksamhetsåret 2017 har tack vare lotterier och kaffeservering givit ett litet överskott 

på 924,00 kr. Eget kapital uppgår till 61.282,21 kr. 

För den ekonomiska situationen i övrigt hänvisar vi till resultat- och balansräkningarna. 

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden, nämligen:  

10 jan, 7 febr., 7 mars, 4 april, 2 maj, 8aug, 12 sept., 10 okt, 7 nov. och 5 dec.  

Möten hölls i Seniorernas Hus. 
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MEDLEMSMÖTEN OCH AKTIVITETER 

 

17 januari   ”Duvor i Storfors”. 25 medlemmar kom till Folkets Hus och fick ett mycket 

intressant program av Ravi Dissanayake om hans duvor och brevduvetävlingar.  

 

21 februari   Årsmöte, 36 medlemmar deltog. Förhandlingarna gick smidigt.  

Storfors Dragspelsklubb underhöll och efter avslutade årsmötesförhandlingar  

bjöd ”Brittorna” på uppskattat kaffe och tårta. 

 

21 mars  Besök på Biljardcaféet lockade  23 medlemmar som fick prova på att spela biljard 

Efteråt fanns möjlighet att prova Biljardcaféets goda räksmörgåsar. 

 

18 april  Per-Göran Larsson berättade om Storfors Motorklubbs historia inför många  

medlemmar – mycket uppskattat. 

 

16 maj  Besöket till Lekhyttans Djurpark och Hallagården lockade endast 12 deltagare. 

 

13 juni vårprogrammet avslutades traditionsenligt med grillafton, även denna gång vid 

Hembygdsgården Börjes, lockade 28 deltagare. 

 

16 augusti  Bjurbäckens slussar – tipspromenad lockade 22 deltagare och genomfördes 

sittande, dvs frågorna delades ut i partytältet där vi intog vår förtäring.  

 

20 september  BINGO-afton med 26 medlemmar blev mycket uppskattat och upprepning 

önskades vid annat tillfälle. Utrustningen fick vi inte låna från PRO trots tidigare löfte, i stället 

hjälpte kyrkan oss. 

 

18 oktober  ”Storfors förr och nu ” lockade 20 medlemmar. Bo Lövgren hade mycket 

intressant att berätta om Storfors utveckling. 

 

15 november   Musikunderhållning med Rolf Rondahl lockade 25 deltagare. 

Tyvärr övade finska kören samtidigt i ett intilliggande rum. Detta störde ändå inte Rolfs fina sång 

alltför mycket. Men sådan dubbelbokning bör undvikas i framtiden. 

 

12 december  Höstterminen avslutades med välsmakande Jultallrik i Sporthallen med. 

26 deltagare. 

 

 

BOULE 

Boule under Lennart Svenssons ledning är en mycket uppskattad form av friskvård.  

Varje måndag hela året när vädret så har tillåtit har en stor skara medlemmar spelat boule 

på banorna i Ravinen. 

Vid DM i boule den 28 juni i Filipstad ställde SPF Storfors upp med 3-mannalag i varje klass: 

damer, herrar och mixed. Bäst gick det för herrlaget som kom på femte plats. 
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PROGRAM/RESEKOMMITTÈN 

Kommittén har under året haft några sammankomster på våren och hösten under  

Lennart Svenssons ledning - tack för uppskattade program! 

 

SLUTORD 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för året som gått. Tack för att ni har ställt upp vid våra 

medlemsmöten. Tillslutningen har även i år varit god och detta tar vi som ett bevis att 

aktiviteterna varit meningsfulla.  

Ett stort tack till damerna som skött förplägnaden vid våra möten till allas glädje.  

 

Tack till Seniorernas Hus för att vi fick vara i deras lokaler för våra styrelsemöten och 

våra medlemsmöten fr.o.m. hösten 2017 samt till Kulturhuset (fd Folkets Hus) för våra 

medlemsmöten under våren 2017.  

 

Vi vill tacka vår Förbundsstyrelse och Distriktsstyrelse för stort engagemang i många 

kontroversiella och brännande frågor.  

 

Låt oss alla ta nya tag inför 2018, mycket finns att göra för att tillvarataga våra medlemmars och 

andra pensionärers intressen, ta hand om och stödja varandra i en allt tuffare värld. 

 

VI BEHÖVER VARANDRA! 

 

Storfors 2018-02-06 

 

 

 

Andris Viduss    Ulf Littorin    Brita Jansson 

Ordförande och kassör  Sekreterare 

 

 

 

Hans Lindqvist   Margareta Broo   Per-Göran Larsson 

 

 


