
   

 
 

 

 
Verksamhetsberättelse för år 2018 

i SPF-Seniorerna Argenta, Hällefors 

 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls den 21 februari 2018 på Gästgivaregården i Grythyttan 

under ordförandeskap av Sven-Åke Lundh. 
 

Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

Johnny Molander  Ordförande 
Christer Olken  Vice ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 
Annika Testad  Sekreterare 

Stig Bystedt  Vice sekreterare 
Åke Andersson  Ledamot 

Åsa Mattsson  Ledamot 

Riitta Törnblom  Ledamot 
Ann-Britt Borr  Ledamot 

   
Medlemmar 

31 december 2018 hade vi 175 medlemmar samt 6 vänmedlemmar. 
 

Revisor 
Revisorer har varit Göran Strömqvist och Mona Carlsson. 

Revisorsuppleant har varit Gunnar Ljungkvist. 
 

Valberedning 
Valberedningen har bestått av Bo Svensson.  

 
Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten och ett (i aug) utan 

protokoll: 2 jan, 5 feb, årsmöte 21 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 20 
aug ej protokollfört planeringsmöte, 3 sep, 1 okt, 5 nov och 28 november. 

 
Månadsmöten 

Månadsmöten har som regel hållits tredje onsdagen i månaden och inletts 
med lunch följt av underhållning eller föredrag. 

Januari – Grythytte Gård - Grythyttan 
Christer Bergsten underhöll med sång och musik 

Februari- Gästgivaregården - Grythyttan    
Årsmöte. Märta Westling skulle prata om Hjulsjö café men fick förhinder, 

så ingen underhållning/föreläsning hölls.  



   

 
 

 

 
Mars- Hellefors Herrgård    

Mats Runkvist berättade underhållande om verksamheterna Hellefors 

Herrgård och Cornelis. 
April- Måltidens Hus - Grythyttan  

Märta Westling berättade om verksamheten Hjulsjö Café 
Maj- Krokbornsparken - Hällefors 

Mats Runkvist grillade, Enåz (Enar Nillson och Åke Zaring)underhöll med 
musik medan vi gick på tipspromenad och köpte lotteri. 

September- Gästgivaregården - Grythyttan 
Christer Gustavsson visade bilder och berättade om sina resor, bl a från 

vandringar på Inkaleden och Kilimanjaro. 
Oktober- Loka Brunn – Grythyttan 

Christer Bergsten spelade och sjöng. 
November – Måltidens Hus - Grythyttan 

Carl Johan Granqvist berättade mycket underhållande om Saxå Bruk. 
December - Jullunch – Hellefors Herrgård 

Luciatåg och julklappslotteri 

 

Dessutom har vi haft trevliga Pubkvällar på Cornelis i februari, maj och 

oktober. 

 

Lotterier 
Vid Jullunchen i december såldes lotter där vinsterna hade skänkts av 

medlemmarna. Styrelsen vill passa på att tacka medlemmarna för  
gåvorna. 

Vid månadsmötet i maj i Krokbornsparken såldes lotter med vinster 
inköpta av Argenta. 

 

Reseverksamheten 
Den första resan gick till Harmonis Caprice i Lindesberg där vi startade 

med en 2-rätters lunch på Arenarestaurangen. Årets gästartist Tommy 
Körberg, en av Sveriges bästa sång- och musikalartister, mycket efter-

längtad av många i publiken. Hans framträdande var fantastiskt. Hemlig 
gästartist var Gunilla Backman känd och mycket duktig musikalartist och 

sångerska. En bejublad show med gästartister, 45-manna kören, 7-manna 
orkestern och dansarna var fantastiska. Vi var 33 personer från Argenta 

som såg föreställningen.  
 

Nästa resa gick till Askersund där M/S Wettervik tog oss med på Räk-
frossa-kryssning i Vätterns norra Skärgård. En trevlig eftermiddag med 

soligt och vackert väder. 23 resenärer från Argenta frossade på räkor. 
 



   

 
 

 

 
I mitten av oktober gick nästa resa till Brevens Bruk och Nya hyss med 

Hjalmar & gänget. Vi startade med en god 3-rätters Revysupé. Hjalmar 

och hans gäng var som vanligt i toppform. En enastående revy som lock-
ade till många skratt och applåder. En mycket trevlig eftermiddag. 44  

Argentapensionärer såg föreställningen. 
 

Tre resor har genomförts under År 2018 med 100 deltagare. 
Resekommittén har bestått av Bo o Ulla Levau, Åsa Mattsson, Torbjörn 

Ström och Marly Westerburgen. 
 

 
Övriga aktiviteter 

Den 12 juni genomfördes återigen en naturvandring på Björskogsnäs med 
Torgel Simensen som guide. Därefter kaffe med dopp.  

Den 15 augusti anordnade vi vår traditionella surströmmingsfest i HOK-
stugan.  

Silverkören fick ny fart på höstterminen då Anna Florin Schmidt kom in 

som körledare.  
Bokcirkeln har träffats regelbundet under året med Birgitta Grönvall som 

cirkelledare.  
 

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 4 protollförda möten där kommunen in-
formerat om vård, omsorg och kötider samt planerna på nytt vård- och 

omsorgsboende på Gillersgården och renovering av Fyrklövern m m. På 
mötena har samtidigt givits möjlighet för pensionärerna att komma med 

klagomål och önskningar. 

 
Motionsansvarig 

har varit Åsa Mattsson som har hållit i medicinsk yoga och på hösttermi-
nen även sittyoga med 10-15 deltagare i vardera grupp. Lika många med-

lemmar utnyttjar det nya gymmet regelbundet 1 eller 2 ggr/vecka.  
 

Studieledare 
Ansvarig är Åsa Mattsson som under året har vi haft ett gott samarbete 

med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

 



   

 
 

 

Arkivarie 
Kassören Torbjörn Ström och sekreteraren Annika Testad har haft ansva-

ret för arkiveringen under året. 

 
Webbansvarig 

Hans Linder. Han ser till att information om föreningens funktionärer, 
verksamhet, protokoll, resor, friskvård m.m finns att läsa på vår hemsida. 

 
SPF-distriktet 

Johnny Molander, Åsa Mattsson och Annika Testad närvarade vid distrik-
tets årsmöte i Örebro. Åsa Mattsson och Annika Testad invaldes till di-

striktets valberedning. 
20 april representerade Sven-Åke Lundh, Torbjörn Ström och Johnny Mo-

lander föreningen i ett inspirationsmöte i Hallsberg. 
21 september reste Christer Olken och Johnny Molander till Örebro för en 

information om bostadstillägg och om länets föreningsarkiv. 
På en inbjudan från regionens områdeschef deltog Johnny Molander och 

Christer Olken den 14 november på en informationsträff riktad till patient- 

och pensionärsföreningar i norra länsdelen. 
 

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

ningen genom ert medlemskap. 
 

 
 

--------------------------------- ---------------------------------- 
Johnny Molander, ordförande Christer Olken, vice ordförande 

 
 

--------------------------------- ---------------------------------- 
Torbjörn Ström, kassör Annika Testad, sekreterare 

 

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

Stig Bystedt vice sekreterare Riitta Törnblom, ledamot 
    

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

Åsa Mattsson, ledamot Åke Andersson, ledamot  
 

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

Ann-Britt Borr, ledamot  


