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Verksamhetsberättelse för år 2016 

i SPF-Seniorerna nr 637 Argenta, Hällefors 
 

 
Årsmöte 

Årsmöte hölls den 18 februari 2016 i Gästgivaregården i Grythyttan under 
ordförandeskap av Jan Bartholdsson. 

 
Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
  

Bo Svensson  Ordförande 
Stig Hedlund  Vice ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen  Sekreterare 
Anders Stenholm  Ledamot 

Annika Testad  Ledamot 
Johnny Molander  Ledamot 

Åsa Mattsson  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 

   
Medlemmar 

Vi har 185 medlemmar. 
 

Revisor 
Revisorer har varit Kerstin Sandberg och Hans Linder. 

Revisorsuppleant har varit Gunnar Ljungkvist. 
 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Åke Andersson och Stig Henriksson.  
 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten och ett (i aug) utan 

protokoll: 4 jan, 1 feb, 29 februari, 4 april, 10 maj, 18 aug, 5 sep, 3 okt, 1 
nov och 28 november. 

 
Månadsmöten 

Månadsmöten har som regel hållits tredje onsdagen i månaden och inletts 
med lunch följt av underhållning eller föredrag. 
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Januari - Gästgivaregården - Grythyttan 
Matz Eriksson från Bergslagens Överförmyndarnämd: hur det är att vara 

God Man och hur det är att ha en God Man 
Februari- Hellefors Herrgård - Hällefors    

Årsmöte+ underhållning av Uno Rehn 
Mars- Gästgivaregården - Grythyttan    

Bo Palmkvist: Författare jag mött 
April- Måltidens Hus - Grythyttan  

Aulis Syväjärvi: Flyktinganläggningen i Bredsjö. 
Maj- Krokbornsparken - Hällefors 

Christer Bergsten underhåller med sång och musik + lotteriet. 
September- Gästgivaregården - Grythyttan 

Kjell Herbertsson berättar om sitt liv som rikskriminalpolis. 
Oktober- Måltidens Hus - Gryhyttan 

Tomas Mathiesen från Friskoteket talar om bra träning för äldre. 

November -  Loka Brunn - Loka 
Silverkören uppträder + underhållning av Uno Rehn 

December - Församlingshemmet - Hällefors 
Julbord och besök av Lucia med tärnor + Julklappslotteri. 

 
Lotterier 

Vid mötet i december såldes lotter där vinsterna hade skänkts av med-
lemmarna. Styrelsen vill passa på att tacka medlemmarna för gåvorna. 

Vid månadsmötet i maj i Krokbornsparken såldes lotter med pris skänkta 

av Ovako. 
 

Reseverksamheten 2015 

Den nya resekommittén bildades den 5 november 2015. Torolf Öhrn kvar-

stod i kommittén fram till årsskiftet. 
Den första resan startade i slutet av januari med en Nyårsrevy i efterskott 

Bättre S(C)EN Än Aldrig med Lekebergs Revysällskap. Vi serverades Kall-

rökt lax med pepparrotscrème, Oxfilé Provencale och potatisbakelse. 
Kaffe/te med karamelltryffel doppad i mörk choklad. Föreställningen bjöd 

på fin humor som lockade fram mycket skratt blandat med allvar. Proffsig 
ensemble och husband som tål att ses och höras flera gånger. Efter före-

ställningens slut ville inte vår buss vara med längre, den vägrad att starta 
så vi fick umgås i foajén tills en ersättningsbuss hämtade oss för hemfärd. 
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I början av april åkte vi till Harmonis Caprice i Lindesberg. Vi startade 

med 2-rätters lunch på Arenarestaurangen. Kryddad skaldjursspecial, 
Halstrad Röding eller Helstekt Kalvfilé. Årets gästartist var Charlotte Per-

relli och som hemlig gäst hemmasonen Martin Almgren vinnare av Idol. 
Årets föreställning blev mycket uppskattad och stort intresse fanns inför 

nästkommande år. 
Teater Nolby besökte vi i början av augusti för femte gången och såg Lika 

för Lika av William Shakespeare. En fartfylld och rafflande föreställning 
som trollband publiken. I pausen avnjöts de traditionella picknickkorgarna. 

Sista resan för året 2016 gick till Wermland Opera i Karlstad och musika-
len Les Misérables. Vi startade i Operacaféet med ett härligt Buffébord 

med varma och kalla rätter. Pannacotta med vit choklad och kaffe/te. Les 
Misérables blev mycket uppskattad med sin gripande handling, sång och 

musik som gick rakt in i hjärtat. En historia om kärlek, förlust, förtvivlan 
och försoning. Pengar, makt och en kamp att överleva.Fyra resor har ge-

nomförts under År 2016 med 115 deltagare. 

Resekommittén (Ulla o Bo Levau, Åsa Mattsson, Johnny Molander, Tor-
björn Ström) 

 
Övriga aktiviteter 

Den 7 juni genomfördes en naturvandring på Björskogsnäs med Torgel 
Simenssen med stort deltagande. Den 17 augusti anordnade vi vår tradit-

ionella surströmmingsfest i HOK-stugan. Silverkören har varit verksam 
hela året och uppträtt bl.a. på äldreboenden. Motionsverksamheten har 

bestått av yoga och zumba med Åsa Mattsson med många deltagare och 
styrketräningsgruppen har varit verksam hela året med 10-15 deltagare. 

Jan Bartholdsson har haft en kurs i släktforskningskunskap som var om-
tyckt. Marly Westerburgen har haft en kurs i engelsk konversation. 

Hällefors kommuns äldreplan har satts i sjön under året. Vi har fått vara 
med och tycka under framtagandet av planen. Vi vill gärna anse att våra 

påtryckningar har bidragit till att planen kom till så snabbt. Faktiskt bland 

de första kommunerna i länet. Vi tycker att planen är bra men kanske 
svår att genomföra. Vi har därför fått igenom att en uppföljning ska ske 

varje år. 
Under året har fortsatta förhandlingar förts med kommunen om Vita Vil-

lan. De har nu slutförts och resultatet blev att vi flyttar till nya lokaler i 
Björkhaga tillsammans med PRO. Flytten pågår. Vi får också utnyttja 

Björkhagas konferensrum för styrelsemöten och även det lilla röda torpet 
på björkhagaområdet. Kommunen behöver inte längre betala vår hyra för 

Vita Villan, och vi har gratis hyra i de nya lokalerna. Detta gör att vi kan 
förhandla med kommunen vilka anslag vi kan få i framtiden. De föreslagna 

aktivitetsbidragen verkar inte bra för vår del. 
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Under hösten blev vi tillfrågade om vi vill arrangera distriktets årsstämma 

den 29 mars 2017. Vi sa att vi kan åtaga oss arrangemanget. Mötet håller 
på hela dagen och vår uppgift är att ordna lokal och lunch och kaffe på 

förmiddag och eftermiddag. Vi har bokat Folkets Hus biosalong och lun-
chen sker på Hällefors Herrgård. Vi har också planerat ett program som vi 

kallar Hällefors informerar och roar. Programmet har godkänts av di-
striktsordföranden. 

 
Uppvaktningar 

Föreningen har uppvaktat ett antal medlemmar som under året fyllt 80 
och 90 år. 

 
Kommunens pensionärsråd (KPR) 

Föreningens representanter har varit Johnny Molander, Sven-Åke Lund 
och Riitta Törnblom. De har haft regelbundna möten med kommunen. 

 

Friskvård 
Ansvarig Karin Herou med hjälp av Åsa Mattsson. 

 
Husvärdar 

Argenta har skött Vita Villan under 2016 
 

Studieledare 
Ansvarig Torbjörn Ström. 

Under året har vi haft ett gott samarbete med Studieförbundet Vuxensko-
lan. 

 

Arkivarie 
Kassören Torbjörn Ström och sekreteraren Marly Westerburgen har skött 

arkivariearbetet större delen av året. 
 

Webbansvarig 
Hans Linder. 

 
SPF-distriktet 

Bo Svensson och Johnny Molander representerade föreningen på di-
striktets årsstämma i mars 2016. 

Bo Svensson, Johnny Molander, Hasse Linder, Torbjörn Ström, Marly Wes-
terburgen, Åsa Mattsson och Karin Herou har deltagit i kurser i Örebro. 

Åsa Mattson har deltagit i yogakurs i Hällefors. 
 

Hemsidan 

Hans Linder har fortsatt sitt förtjänstfulla arbete med Argentas hemsida 
där det finns information om föreningens funktionärer, verksamhet, resor,  
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friskvård m.m. Stora problem med SPF's hemsidor har under senare tid 

ställt till med problem för Hasse 
 

 
Styrelse riktar ett varmt tack till alla medlemmar för att ni stödjer före-

ningen genom ert medlemskap. 
 

 
 

 
 

 
---------------------------- ---------------------------- 

Bo Svensson, ordförande Stig Hedlund, vice ordförande 
 

 

 
--------------------------- ---------------------------- 

Torbjörn Ström, kassör Marly Westerburgen, sekreterare 
 

 
 

--------------------------- ---------------------------- 
Riitta Törnblom, ledamot Johnny Molander, ledamot 

 
 

 
-------------------------- ----------------------------- 

Åsa Mattsson, ledamot Annika Testad, ledamot  
 

 

 
-------------------------  

Anders Stenholm, ledamot 
 


