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Åsa 

 
  Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Åsa 
 

  Styrelsen för SPF Seniorerna Åsa redovisar härmed 
  föreningens verksamhet under 2021 

 

  Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

   

Ledamöter  Lars G Björkman Ordförande 

  P G Bonander Vice ordförande, folkhälsoansvarig 

  Boye Sandelius Sekreterare 

  Rolf-Arne Ullaeus Kassör 

  Dan-Olof Åberg Ledamot, program- och  

    hemsidesansvarig, pressombud

  Monica Hjärn Ledamot, medlemsansvarig 

  Sture Carlsson Ledamot, reseansvarig 

 
Funktionärer Mats Nyberg Bostadsfrågor 

 

Revisorer  Mats Nyberg Ordinarie 

  Torsten Wendt Ordinarie 

  Lars Ranäng Ersättare 
 

Distriktsstämma Distriktsstämman genomfördes digitalt och Rolf-Arne 

  Ullaeus var uppkopplad. 
 

Samrådsgrupp Göran Bonander Ordinarie 

Valberedning Rolf Gustavsson och Ragnhild Berggren, sammankallande 

Föreningsfrågor Årsmötet hölls 8 juni 2021 i Idrottsgården. 

 Medlemsantalet den 2021-12-31 var 448 mot 474 förra året.  

14 registrerade vän-medlemmar finns hos oss, lika många 

som för ett år sedan. 

Årets verksamhet Årsmöte 

  Den 8 juni hölls årsmöte i Åsa Idrottsgård i närvaro av 25

  medlemmar. Efter mötet bjöds det på kaffe, smörgås och

  semla. 
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  Månadsmöten 

  På grund av pandemin så ställdes alla vårens månadsmöten 

  in. Under hösten har föreningen ordnat med fyra medlems-

  träffar/månadsmöten. 
 

  Den 7 september var det traditionsenligt upptaktsmöte med 

  sill och potatis med underhållning av Valldagänget.  
 

  Kommunpolis Jenny Sjöström berättade den 5 oktober om  

  polisens brottsförebyggande verksamhet.  
 

  Den 9 november höll Åke Eliasson ett uppskattat föredrag 

  under rubriken Från zinkbalja till eget badrum. 
 

  Året avslutades med en julfest den 5 december med glögg, 

  pepparkakor och en god jultallrik och med underhållning av 

  populäre Bosse Liljedahl. 
 

  Styrelsemöten 

  Styrelsen har under året haft åtta protokollförda samman-

  träden, ett konstituerande möte och sju styrelsemöten. 
 

  Resor 

  En resa till Ullared anordnades under året. Övriga resor 

  under året blev inställda på grund av covid-19. 
 

  Styrelsens uppdrag och medverkan 
 

  Den 19 april deltog Lars G Björkman och P G Bonander i ett 

  möte i Vård och Omsorgsförvaltningens Framtidsspaning 

  med Sara Schörling och hennes intervjuer är sammanställda. 
 

  Lars G Björkman fick en inbjudan från Ola Johansson till ett 

  digitalt möte angående bostadsfrågor. 
 

  Lars G Björkman, P G Bonander och Dan-Olof Åberg var 

  den 31 augusti på distriktsstämman i Eldsberga, Falkenberg 
 

  P G Bonander har den 19 september på länk hört Ekstas vd, 

  Christer Kilersjö, om digitaliseringen inom nybyggnationen. 
 

  P G Bonander har under hösten engagerat sig i tomtfrågan 

  kring nya skolan och Bovieran norr om Kläppavägen intill 

  rondellen. 
 

  P G Bonander deltog den 22 oktober i Samrådsgruppens 

  möte i Vuxenskolan där uppsägningen av Vardaga som 

  sköter äldrevården i Kolla med flera diskuterades.  
 

  Lars G Björkman och P G Bonander var på Mats Nybergs 

  begravning. 
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  Den 28 oktober var P G Bonander på ordförandekonferens 

  på Ätrasalen i Vässigebro där generalsekreterare Peter Sik-

  ström bland annat presenterade nya stadgar.  
 

  Lars G Björkman var den 19 november på ett möte i sam-

  rådsgruppens forum där uppsägningen av Vardaga sker när 

  nuvarande avtal löper ut. 
 

  Rolf-Arne Ullaeus var på ett av kommunen anordnat möte 

  om dagvattenavrinningen i Åsa. 
 

  Vår verksamhet i distriktet, i samrådsgruppen och lokalt 

  blev starkt begränsade, uppskjutna eller inställda på grund 

  av pandemin. Gymnastikgruppen har bara kunnat vara 

  utomhus och promenerat. 
 
 

  Åsa den 10 januari 2022 

 

 

  Lars G Björkman  P G Bonander  

  ordförande   vice ordförande 

 

 

  Boye Sandelius  Rolf-Arne Ullaeus 

  sekreterare   kassör 

 

 

  Dan-Olof Åberg  Monica Hjärn 

  ledamot   ledamot 

 

 

  Sture Carlsson 

  ledamot 

 

 

 

 


