
                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                     VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018 

                   SPF SENIORERNA ARBRÅ 320     

               

Styrelsen: 

Styrelsen har bestått av ordförande Jan Blomgren, vice ordförande Marjatta Onkenhout, 

kassör Lars-Göran Larsson, sekreterare Lillemor Berg samt Barbro Englund.  

Ersättare har varit Rinus Onkenhout.  

Revisorer har varit Leif Jonsson och Tord Jakobsson, valberedare Gunilla Lundkvist 

Ansvarig för aktivitetsgruppen Marjatta Onkenhout och för köksgruppen Lena Forsell. 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden.  

Medlemsantal: Vid årsskiftet var vi 146 medlemmar. Vi fick 4 nya medlemmar under 2018. 

5 medlemmar har avlidit och 5 har gått ur på grund av flytt eller av annan anledning. 

Årsmötet hölls den 13 februari 2018 i sockenstugan med 30 deltagare. Efter förhandlingarna 

visade Bosse Johansson en film om Snoddas. 

Månadsträffar: 7 månadsträffar har hållits. 

Den 6 mars Senvinterträff i sockenstugan med ett 40-tal deltagare. 

Ivar Hansson berättade om Arbrås förste fotograf Anders Olsson. En mängd fotografier från 

1800 talet fick vi ta del av.   

Den 3 april Aprilträff i sockenstugan med 40 deltagare. Dagens tema var Antikrunda som Kjell Höök 

från Järvsö höll i. Drygt 20 föremål värderades till allt från några hundralappar till 5-6000 kronor. 

Den 8 maj Vårträff höll vi till i scoutstugan vid Arbrå Fornhem.50 deltagare fick njuta av musik 

och sång av ”KGB” från Nianfors. De spelade och sjöng en hel rad med Countrylåtar blandar med 

historier och historik om Countrymusiken. 

Den 4 september höstens första träff i Scoutstugan där 40 personer serverades surströmming med 

tillbehör. Information om kommande aktiviteter. Vi sjöng tillsammans av hjärtans lust.   

Den 2 oktober Höstträff i Sockenstugan där ett 60-tal deltagare serverades morotssoppa.  

Vi gästades av sångare och musiker från Alfta SPF. De bjöd på ett varierat, väl genomfört och bejublat 

program. Vi fick lyssna till ett tiotal sånger.  

Den 6 november i Sockenstugan gästades vi av Bollnäsbygdens Durspelare, som spelade en rad låtar. 

Karin Helin berättade om höstens nya böcker. Ett intressant och inspirerande inslag. Ca 40 deltagare. 

Den 5 december Adventsträff i Sockenstugan där 45 deltagare välkomnades med glögg och   

pepparkaka. Vi gästades av ”Frid och Gnid” från Trönö. En musikalisk upplevelse med både svensk och 

Irländskt inspirerad musik och sång.   

Aktivitetsgruppens verksamhet under 2018. 

Under året har vi haft åtskilliga planeringsmöten. 

Boulen har haft 101 sammankomster under året. Spel har förekommit både inomhus som utomhus.  
I genomsnitt har under året ca 19 personer deltagit i spel per gång. 4 spelare från Järvsö deltar på 
torsdagar under vinterhalvåret. 
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2 interna tävlingar har hållits. ”Vårcupen” den 22/3 med 30 deltagare och ”Luciacupen” den 13/12 
också med 30 deltagare. 
Kval till Boule DM hölls i Arbrå den 22/8. 13 lag var anmälda. Arbrå ställde upp med 4 lag. Arbrå lag 1 
och Arbrå lag 3 gick vidare till finalen 29/8 på Stenö havsbad, Söderhamn. Finalen vanns av 
Dellenbygden med Arbrå 1 som 2:a och Arbrå 3 som 3:a. 
 

Aktivitetsgruppens övriga aktiviteter under året. 

Kolbullemys 30/5 på Talludden ersatte Gökottan. Ca 25 personer infann sig i ett strålande vackert 
väder. 

Bingon startade 16/10, varannan tisdag jämna veckor. Ca 6 personer har deltagit. Vi hann med 5 gånger 
innan juluppehållet. 

Studiecirklar 

Datacirkel med 17 deltagare. Vi träffades 4 gånger under våren. 

Skogspromenaderna har genomförts med 8 deltagare 5 gånger under våren och hösten. 

Läsecirkeln startade 9/10 med 7 deltagare. Varannan tisdag udda veckor träffades vi. Före juluppehållet 
hann vi med 4 träffar. 

Sygrupp/handarbetsgrupp: Gruppen har under hösten haft 10 sammankomster med 6 deltagare.  

Övrigt 
Seniorrådet hos polisen har haft 4-5 sammankomster under året. Våra representanter i Seniorrådet har 
varit Marjatta Onkenhout och Janne Blomgren. Vi får viss insyn i polisens arbete samt information om 
den lokala brottsbilden. Viss information ska meddelas medlemmarna på månadsträffar.                                                           

Kommunala pensionärsrådet: Våra representanter i KPR har varit Barbro och Lillemor. Rådet har 

under året haft 5 sammankomster. Kontinuerligt informeras KPR av kommunens tjänstemän och 

förtroendevalda angående det ekonomiska läget i bl.a. socialnämnden. KPR genomför 

trygghetsvandringar i kommunens olika delar. Vi får kännedom om hur det planeras för pensionärerna i 

Bollnäs kommun vad gäller våra äldreboenden, matdistribution, kollektivtrafik m.m. 

Sammanträdesplatserna har de flesta gångerna hållits på Kulturhuset.                                                               

Köksgruppen: Med Lena Forsell som ansvarig har köksgruppen försett oss med god mat och gott fika 

under våra träffar. Ett mycket uppskattat arbete. 

Konferenser/kurser:     

   Rinus deltog i ”Halkkörning” i Fönebo den 22/2  

   Rinus och Marjatta deltog i utbildning ”det är aldrig för sent” den 26/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Vid distriktets årsstämma 15 mars i Alfta deltog Janne, Lars-Göran och Rinus.    

  Janne och Lars-Göran deltog i utbildning för KPR ledamöter den 27/4 Barbro och  

 Lillemor kunde inte.        

    Janne var på ordförandeträff den 15/5 på Bollnäs Folkhögskola 

 ”Trygghet i vardagen” på Kulturhuset i Bollnäs den 3 /10 där deltog Lars-Göran från oss och          

Barbro samt Lillemor från KPR  

 Lars-Göran rapporterade från Iggesund den 14 november där Lars-Göran, Bosse och 
  Kristina deltog. Det handlade om pensioner och bostadstillägg. Ca 100000 pensionärer har inte  

  sökt bostadstillägg. SPF har ett infomaterial om detta. Vi tar upp det på en kommande träff.  

  Dagen hade mycket bra uppslutning, var intressant och mycket bra.      
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Uppvaktningar:  

Gratulationskort har skickats till medlemmar som fyllt 80, 85, blommor till de som fyllt 90, 95  

och däröver. Till avlidna medlemmars minne har gåvor skickats till olika fonder.                       

Ekonomi: Vår ekonomi är god. Lotteri på månadsträffarna, med vinster både inköpta och från  

enskilda medlemmar är ett bra tillskott. Socialt verksamhetsbidrag från Bollnäs kommun är också 

ett välkommet tillskott.  

Samarbete: Vi har ett gott samarbete med närliggande SPF-föreningar, Studieförbundet Vuxenskolan, 

Röda Korset samt ett antal välvilliga sponsorer. 

 

 

Slutord:  

Verksamhetsåret 2018 ligger bakom oss. Styrelsemöten, månadsmöten och andra aktiviteter har 

genomförts planenligt. Bland alla aktiviteter som förekommit under året uppmärksammar vi särskilt 

Bouleverksamheten, som blomstrar och har haft många deltagare. 
 

 

 

Till alla som på något sätt bidragit till ett händelserikt år. 
 

         ETT STORT VARMT TACK!  
 
Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande och önskar den nya styrelsen lycka till. 

Arbrå 2019-01-25 

 

Marjatta Onkenhout                    Lars-Göran Larsson                  Barbro Englund  

Vice ordförande                           Kassör                                      Ledamot       

 

         

                                                    Lillemor Berg  

                                                    Sekreterare           
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