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Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Fårö år 2022  
Organisationsnummer: 834001-7212

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande, tillika kassör Eva Johansson
Vice ordförande, tillika kassör Lisa Kalström
Sekreterare Siv Söderdahl
Vice sekreterare Birgitta Alkin
Styrelseledamot Hans Engström
Styrelseledamot Vendela Engström
Webb och medlemsregister ansvarig: Björn Jonsson

Revisorer har varit Måns Lagerlöf och Stig Norrby.  Som ersättare valdes Anita Wennergren.

Valberedningen har bestått av Inger Ahlberg tillika sammankallande, Lena Axedin och 
Ronnie Lundin. 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten varar 1 via mailkontakt. 

Föreningen har vid årets slut 122 medlemmar och 21 vän medlemmar. Medlemsavgiften har 
varit 250 kr för medlem och vän medlem 100 kr.

Coronapandemin har även under 2022 påverkat oss och vår verksamhet och gör så än. Det 
dyker upp nya varianter hela tiden. Vi har nu erbjudits att få en femte spruta och har man så 
många underlättar det för oss om vi skulle drabbas. 

Verksamhet

Den 28 april hölls vårt årsmöte i Fårö bygdegård.

Den 25 april hade vi bokbytardag och också ett gruppvist programförslag där våra 
medlemmar fick insikt i och om SPF.s stadgar och föreningsverksamhet.

Årets Gökotta hölls den 27 maj och genomfördes av Kjell och Katarina Mathson. En tips- 
promenad med mycket presentation hade även sammanställts till medlemmarnas glädje. 

En sedan länge planerad, välbesökt och uppskattad utflykt till Bungeör genomfördes tidigt på
sommaren. 

Den 13 juli gästades vi av Per Eklund som höll ett intressant föredrag om sitt jobb som EU 
ambassadör i Georgien. Föredraget uppskattades mycket av våra medlemmar som gärna ser 
en fortsättning. 

  



Den 8 augusti höll Marianne Berg ett intressant och uppskattat föredrag. Marianne som 
skrivit en bok om sitt liv i förkrigstidens Berlin och senare när hon kom till Sverige.

Vi har ju fyllt 50 år Den 26 augusti firades vårt jubileum. Ordförande Eva Johansson hälsade 
alla välkomna till Fårö Bygdegård där festen hölls och föredrog en sammansatt historik över 
det viktigaste och mest händelserika som hänt under de gånga åren.

Lennart Wahlman kom och underhöll oss med musik och roliga inslag. 

En tre rätters middag lagades av Herrarnas matlagningsgrupp med Hans Engström som 
gruppledare. En mycket välsmakande och god jubileumsmiddag tillagades som varje gäst 
kund intyga. Vi hurrar för ”vårat” matlag som genomförde detta.

2022-12-12 kl. 1400 bjöd vi på adventskaffe med hembakat kaffebröd.
Siv Söderdahl föredrog tomten som hon översatt till fårömål.

Tyvärr har vi måst ställa in några föredrag p.g.a. av återbud och sjukdom.  Trots att vi ändå 
försökte och lyckades få ihop programpunkter kom endast fem deltagare vid två olika 
tillfällen. 

Vår sångkör har träffats och sjungit en del. Inger Ahlberg har hållit ihop gruppen och lett oss.

Ordföranden har tillsammans med valda ledamöter för Ann-Marie Werkelins minnesfond 
utarbetat nytt förslag till statuter för fonden.

Verksamheter som pågått är bridge, litteraturgruppen och herrarnas matlagningsgrupp

Fårö den 16 februari 2023

_________________________________ _________________________________
Eva Johansson, ordförande Lisa Kalström, vice ordförande
tillika kassör   

___________________________________ __________________________________, 
Siv Söderdahl, sekreterare Björn Jonsson, webbansvarig

_________________________________ __________________________________
Birgitta Alkin, vice sekreterare Hans Engström, styrelseledamot

__________________________________
Vendela Engström. styrelseledamot


