
Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Club Skoga Nora 
år 2019 

 
Året har varit klubbens 42:a verksamhetsår. 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 122 st. 
 
Ekonomi 
Ekonomin är i stort sett oförändrad sedan föregående år. 
 
Aktiviteter för medlemmar 
Vi har under verksamhetsåret haft 9 medlemsmöten,med bl.a. en kulturresa, ett 
besök på Stadra sommarscen. Våra medlemsmöten har hållits på torsdagar i 
Tullbackagården. 
 

● Årsmöte hölls 5 februari. Stig Theodorsson satt ordförande vid 
förhandlingarna.Stig pratade också som hälsocoach om Hälsa- Livskvalitet- 
Välmående “Hur mår du idag ?” 
 

● 7 mars hade vi besök av Patientnämnden från Region Örebro län och 
tjänsteman Elisabeth Berglund. Hon berättade vad man som patient kan få 
hjälp med, när man känner sig felbehandlad, och vart man vänder sig med 
olika frågor. Vi fick även broschyrer med information. 

 
● 4 april gästade författaren Anita Maria Karlsson vår förening. Hon berättade 

om sin bok “Obemärkta kvinnor och okända män” som bl.a.handlar om 
förlossningshem i Järnboås och hur ensamstående gravida unga kvinnor 
levde på tidigt 1900-tal. Vi hade också besök av Berry Andersson från 
Bergslagens Sparbank, som informerade om det nya bankbygget 
 

● I maj fick vi tyvärr ställa in en resa på grund av för få anmälningar. 
 

● 13 juni hade vi vårt första temamöte, Herrgårdar i Bergslagen. Vi besökte 
Skrekarhyttans hyttruin och Skrekarhyttans herrgård, där vår vice ordförande 
Birgitta Borg med make Erik bor. Erik var ciceron vid besöket i hyttruinen och 
berättade om dess historia. Vi bjöds sedan på kaffe i herrgården och fick göra 
en rundvandring i det vackra huset och vi hade då möjlighet att ställa frågor 
om den anrika herrgården. 

 
● 28 juli besökte vi sommarens föreställning på Stadra. Stor publiksuccé för  

          Hjalmar och Vår Herre av Ylva Eggehorn. En solig och varm söndag  
          inramade föreställningen. 

  



● 28 augusti genomfördes en kulturresa till två herrgårdar. Första anhalt var 
Grythytte Herrgård där vi intog förmiddagskaffe och gårdens ägare Kristina 
Henriksson berättade om herrgårdens historia. Vi hann även med ett besök 
på Grythytte Qvarn där den som önskade kunde göra inköp. 
Färden gick sedan vidare till Hennikehammar där vi intog en härlig lunch och i 
det vackra vädret kunde desserten intas utomhus. 
 

● 26 september hade vi enligt traditionen Sillsexa med ny cateringfirma från 
orten. Sillbord och Janssons frestelse samt annat småvarmt förgyllde detta 
medlemsmöte. 
 

● Första veckan i oktober deltog föreningen under en dag i en Seniormässa på 
Arenan i Lindesberg och i samma vecka deltog vi också i seniordagar i Nora. 

 
● 7 november besöktes föreningen av femmannaorkestern  “De va då” från 

Örebro. De spelade medryckande 60-tals låtar som några av medlemmarna 
dansade till. 

 
● 5 december hade vi julavslutning med sång och musik av Björn Eckerot, 

kantor i Nora Bergslags församling. Vi serverades ett härligt julbord med 
många läckerheter och avslutade med ett lotteri med fina vinster. Styrelsens 
ledamöter tackades med en vacker julblomma. Medlemmarna sjöng med i 
julsångerna och vi tackade varandra för året som gått och önskade varandra  
God Jul och Gott Nytt År! 

 
Styrelsearbetet 
 

Vi har under verksamhetsåret haft 6 styrelsemöten och 2 arbetsmöten. 
 
           Distriktsstämman 2019 

 
           Anniette Lindvall och Gunnel Andersson deltog i distriktsstämman i  
           Askersund 3 april. 

Bergslagens Seniormässa i Lindesberg där vi deltog syftar till att 
marknadsföra SPF Seniorernas viktiga mål att tillvarata de äldres intressen i 
bergslagskommunerna. 
Vi har också representation i Regionens Pensionärsråd RPR och i 
kommunens pensionärsråd KPR. Där är vi aktiva och för fram våra åsikter om 
ett mer tillgängligt samhälle för äldre för att uppnå bättre hälsa och omsorg 
värd namnet. 
Vi informerar om vår verksamhet genom annonsering under Föreningsnytt i 

  



Nerikes Allehanda och via vår hemsida. 
Året har innehållit tankar och idéarbete om förnyelse, då vi vill rekrytera nya 
medlemmar. Temat med herrgårdsbesök var en sådan idé 

. 
Kaffevärdar 
 
Stort tack till styrelsen som även detta år har arbetat som kaffevärdar vid våra 
medlemsmöten. 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har unde verksamhetsåret 2019 bestått av 
Anniette Lindvall Ordförande 
Birgitta Borg Vice ordförande   
Gunnel Andersson Sekreterare 
Stig Theodorsson Kassör 
Britt Alderholm Ledamot 
Monica Gustafsson Ledamot 
Erna Ljunggren Ledamot 
 
Valberedning 
Hillevi Löwenberg 
Ingegerd Schullström 
 
Revisorer 
Ulla William Olsson 
Birgitta Persson 
 
Styrelsen tackar alla medlemmar för 2019 och ser fram emot ett nytt och givande 
verksamhetsår 2020. 
 
Ett stort tack till våra generösa sponsorer! 
 
Anniette Lindvall Birgitta Borg Gunnel Andersson 
 
 
Stig Theodorsson Britt Alderholm Monica Gustafsson 
 
 
Erna Ljunggren 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

  


