
SPF Rättviksringen 

Styrelsen för SPF Rättviksringen avger här följande verksamhetsberättelse för 

år 2016.     

Styrelsen har under året bestått av:                 

Rolf Nyström, ordförande                                          

Eva Tholén, vice ordförande                                  

Odd Jansson, kassör                                          

Anna-Charlotta Skalme, sekreterare                       

Bo Bjerner                    

Ulla Darke                        

Agnetha Wallander 

Revisorer har varit Berit Helgesson och Torbjörn Gatu. Ersättare Gösta 

Mårshagen. 

I kommunens pensionärsråd, KPR har Bo Bjerner och Anna-Charlotta Skalme 

representerat. 

I Landstingets pensionärsråd LPR har Bo Bjerner medverkat. 

Resekommittén har bestått av Agneta Wallander och Bo Bjerner. 

Antalet medlemmar var vid årets början 242 . Under året har 6 st. medlemmar 

avlidit. 

Ekonomi                               

Föreningens resultat-och balansräkning redovisas separat. 

Styrelsemöten                                           

Styrelsen har under året haft 10 sammanträden. 

Månadsmöten                

Under året har 9 månadsmöten arrangerats. Vid dessa har vår sångkör 

Stämbandet medverkat med sång under ledning av Eva Christensson. Vid varje 

månadsmöte har vi druckit kaffe och haft lotterier.Program på vårterminen har 

varit följande:26 januari  medverkade Rolf Christenson under rubriken 

”Framtidstrender, vad kan vi förvänta oss?”   Den 16 februari årsmöte med 



parentation.  Den 15 mars informerade polis Anders Modén ”Försök inte lura 

mig.”   Den 19 april berättade Odd Jansson om ”Hästens betydelse i Rättvik”.   

Den 17 maj lyssnade vi till ”Fäbodmusiken i våra hjärtan” Kulning, sång och fiol 

med Orsakulerskorna Agneta och Lisen.               

Höstterminen inleddes 26 september med mannekänguppvisning. 

Medverkande var medlemmar ur vår förening och butiker i Rättvik bidrog med 

kläder och skor.  Den18 oktober ”Ore spelmän”.    Den 15 november berättade 

hårkullan från Våmhus Nina Sparr om hårarbete.  Terminen avslutades med 

jullunch på Stiftsgården med musikunderhållning av kören. Avslutning följde 

sedan i kapellet då kören också sjöng julsånger och Margaretha Barkevall 

Lindborg höll en betraktelse. 

Kören Stämbandet                                                   

Förutom medverkan vid våra månadsmöten har kören sjungit i Rättviks kyrka, 

Missionskyrkan, Ore kyrka och Frälsningsarmén . Dessutom deltagit i distriktets 

körstämma i Falun. 

Övrigt                                    

VI firade ”Alla hjärtans dag” den 14 februari traditionellt på Stiftsgården. I mars 

och oktober inbjöds nya medlemmar till informationsträff på Stiftgården. 

Föreningen bjöd på kaffe. I en studiecirkel om ”Målningar med motiv från 

Karlfeldts dikter” anordnad av Studieförbundet Vuxenskolan deltog c:a 20 

medlemmar.  Studieresor gjordes till Karlfeldts barndomsgårdar i Avesta samt 

till Karlfeldtsgården I Sjugare. Dessutom studier 2 dagar på Stiftsgården.       

Den 8 augusti fick vi besök av en stor grupp SPF-medlemmar från Götene- 

Kinnekulle.  Medlemmar ur styrelsen mötte upp och medverkade som guider. 

Besök gjordes bl.a. till Dalhalla. 

Rättvik den 9 februari 2017 

Rolf Nyström               Eva Thólen                                  Odd Jansson 

                   

Anna-Charlotta Skalme              Bo Bjerner           Ulla Darke

                                                                                                           

Agnetha Wallander 


