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Gott Nytt Verksamhetsår önskar styrelsen alla medlemmar - gamla som nya! Vår förening 
hade vid tiden för årsmötet ca 530 medlemmar. En ökning med ca 40 personer under 2009. 

I styrelsen och övriga verksamhetsområden är samma personer kvar som under 2009. Vi 
tackar för förtroendet och vill göra vårt bästa för allas trivsel. Var inte rädd att ta kontakt om 
du har funderingar kring och saknar någon aktivitet i vårprogrammet. 

Även i år har vi den policyn att, om du vill gå en kurs i Vuxenskolans regi, ska du ta kontakt 
med Jan-Erik Ryd-Stålhammar först om du vill att SPF skall betala kursen. Vi betalar alltså 
inte en räkning som dimper ner i brevlådan om du inte kontaktat Jan-Erik innan kursens 
början. Tänk om alla 530 är intresserade av att gå kurser a´ 200 kronor. 

Beträffande våra aktiviteter gäller följande: 
Anmälan och avanmälan skall göras minst 5 dagar före evenemanget om inte annat står i 
program-bladet. Om inte avanmälan gjorts i tid är du betalningsskyldig vid utevaro. För 
föreningens del blir summan densamma. Beställer vi mat eller biljetter för 78 pers. och 6 
uteblir, så betalar vi i alla fall 
för 78 personer. 

Vårens verksamheter, som också medföljer detta utskick (ej på webbplatsen), är omväxlande 
och innehåller ett flertal resor av varierande längd. Tänk på att om du reser ensam finns det 
en trygghet i att resa tillsammans med människor man känner. 

Du som är medlem och sällan eller aldrig kommer på våra aktiviteter: Kom och var med 
någon gång! Vi önskar att du kommer att uppleva den glädje och gemenskap som finns i 
SPF. Tala gärna om att det är ditt första besök så ska vi försöka att lotsa dig in i 
gemenskapen. 

Nu väntar vi bara på våren, värmen, fågelsången, grönskan och våra uteaktiviteter. 

Må så gott önskar 

Gunvor H. och hela styrelsen. 
 

”Kvinnor är oförståndiga! Dom inser inte att man är sjuk när man har trettionio graders 
feber, nej, dom ska upp i alla fall och laga frukost och se till att barnen kommer till dagis och 

skola! 
Tacka vet jag karlar! Dom hostar en gång och ligger sedan däckade i sängen en vecka och 

blir ompysslade!” 
 


