
Verksamhetsberättelse för Spf-seniorerna Glada Hudik 2020 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande  Roland Dahlberg  Revisorer  Anita Edman 

Vice ordförande Lars-Olof Widell      Sven-Olov Larsson 

Sekreterare  Margaretha Berglin  Revisorsersättare  Dan Gradh 

Kassör   Britt Vestberg   Valberedning  Olle Sundin 

Ledamöter  Ulf Sundh      Siri Hamrén 

   Birgitta Hammarstedt     Inga Dahlin 

   Hans Wandér       

Ersättare  Lennart Lundkvist  Funktionärer 

   Lena Basth   Cafévärdar  Margaretha Berglin 

          Isa Norling 

   Britt-Marie Anteskog 

   Laila Pettersson 

       Reseledare  Isa Norling 

          Laila Pettersson 

       Körledare  vakant 

       Friskvårdsansvarig Hans Wandér 

       Hemsidesansvarig Jan-Olof Ståhl 

Tord Westman 

       Medlemsregister Tord Westman 

          Britt Vestberg 

 

Styrelsemöten 13 januari, 10 februari, 18 februari (konstituerande), 9 mars, 6 april (Köpmanberget),   

1 juni (Borgarparken), 21 september, 19 oktober samt 23 november. 

 

Medlemsträffar  

Föreningen hade årsmöte den 17 februari 2020 med 95 deltagare. Janni Pevik Fasth informerade om 

”Hudiksvall hela livet” och innan årsmötesförhandlingarna bjöds på semlor och kaffe. 



Endast ett medlemsmöte ägde rum innan pandemin bröt ut. Den 20 januari 2020 informerades om 

kommande resor, den nya aktiviteten line-dance samt en fortsättning på ett restaurangbesök en gång i 

månaden under Birgitta Hammarstedts ledning.  

85 medlemmar deltog i mötet och efter kaffe och smörgås följde ett intressant föredrag av   fd 

polismannen Tord Tallmarker. Det handlade om fallolyckor och brott mot äldre i form av 

kortbedrägerier som ökar kraftigt i vårt samhälle. Exempel gavs på hur bedragarna går tillväga både vid 

inköp och besök i hemmet, där de utgör sig för att vara någon myndighetsperson eller hantverkare. 

 

Caféer 

Den 3 februari gästades föreningen av Torbjörn Sjöström och The Small Group med 120 gäster. 

Den 2 mars uppträdde Gösta Svenssons kvartett för 131 gäster. 

Den 30 mars skulle vi ha besökts av Nordanstigs manskör men den föreställningen fick ställas in pga 

pandemin och vår möteslokal Patricia stängdes för resten av året. Ytterligare fem inplanerade möten 

och caféer under våren ställdes in. 

 

Resor 

En resa till Åland med Lönns buss som arrangör ägde rum den 10 – 11 mars med få deltagare och i 

samarbete med andra föreningar. 

 

Sång och musik 

SPF-kören gjorde uppehåll i början av februari på grund av att körledaren Lena Borgljung slutade på 

egen begäran som körledare. Ett möte anordnades med körmedlemmarna om fortsättning av SPF-

kören. Arbetet med att söka ny körledare sattes omgående igång. Tyvärr har pandemin gjort det 

omöjligt att medverka i körsång för närvarande.  

 

Övriga aktiviteter 

Restaurangbesöken fortsatte våren 2020 under ledning av Birgitta Hammarstedt med besök på 

restaurang Ming den 29 januari och Hot chili den 19 februari. Den 23 oktober gjordes ett besök på 

Strandpiren. Besöket på Aktivitetshuset den 4 december fick ställas in. 

 

En kortspelsgrupp med 11 medlemmar startade våren 2020 men hann bara träffas ett fåtal gånger 

under februari – mars. Canasta och Gin Rummy var de kortspel som lärdes ut under Birgitta 

Hammarstedts ledning. 

 

Stickgruppen fortsatte med sina träffar udda veckor i klubblokalen från den 16 januari till den 12 mars 

och fortsatte med ett par träffar den 24 september samt 5 oktober.  

 

En ny aktivitet, line-dance startade den 21 januari under ledning av Hillevi Gustavsson men upphörde i 

mitten av mars. 

 

Under april månad ringde några styrelsemedlemmar runt till de medlemmar som saknade e-postadress 

för att bättre kunna nå våra medlemmar med information via mejl då alla möten ställts in. 



 

En matlagningskurs för herrar startade den 21 januari och 9 träffar av 10 kunde fullföljas. 

 

Samarbete med” Hudiksvall hela livet” med möten och träffar har inte kunnat ske pga pandemin. Dess 

medlemsbrev har dock sänts ut varje fredag till de som har prenumererat på detta. Här beskrivs bl.a 

”aktuellt om Covid 19” och aktiviteter som varit möjliga. 

 

I oktober startade vår ordförande ett utskick av ett månadsbrev med aktuell information samt svar på 

en del juridiska frågor som kommit fram. De som inte nåddes via mejl fick brevet via post eller utdelat 

till respektive adress av några medlemmar i styrelsen. 

 

Statistik över våra medlemmar med fördelning av olika åldersklasser togs fram under april. 

 

I september gjordes en ansökan till Socialstyrelsen om ett bidrag på 75 000 kr till ett projekt ”Banken” 

som syftade till att motverka ”ofrivillig ensamhet för äldre”. Syftet med projektet var en introduktion 

och undervisning i bankärenden via Internet eftersom allt fler bankkontor läggs ner. Dator, skrivare 

skulle köpas in och en bredbandsanslutning till klubblokalen behövde installeras. 

 

I oktober genomfördes en stadspromenad ”Lär känna din stad” med karta på Öster med tillfälle att 

under några veckor hitta adresser på de foton som bifogats kartan.   

I december genomfördes en liknande promenad men denna gång med start vid Kanalbron och upp mot 

Väster och Håstavillorna.  Dessa promenader blev mycket uppskattade och pristagarnas namn 

meddelades i månadsbreven. Promenaderna genomfördes ensamt eller i par med en nära vän p g a 

coronaviruset. 

 

 

Lotterier 

Endast två lotterier hanns med innan alla möten ställdes in. 

 

Representation 

Lars-Olof Widell representerar SPF Glada Hudik i distriktsstyrelsen. 

Marianne Ahlqvist var vår representant i KPR men avled i augusti och ersattes av Roland Dahlberg. 

Lars-Olof Widell och Ulf Sundh medverkar i kommunens samverkansgrupp för gemensamma aktiviteter. 

Danskvällen i april och Seniordagen i september ställdes in. 

 

Medlemsantal 

Vid årsskiftet 2020 / 2021 uppgick medlemsantalet till 668 medlemmar. 

 

Ekonomi 

I särskilda bilagor till verksamhetsberättelsen återfinns en verksamhetsplan för 2021, den ekonomiska 

redovisningen, resultat och balansräkning samt ett budgetförslag för 2021.  

 



Slutord 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som ställt upp och arbetat för vår förening detta annorlunda 

verksamhetsår. Vi tackar även för det förtroende som har visats oss under det gångna året. 

 

 

Hudiksvall i januari 2021 
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