Nr 1 januari 2019 Årgång 10
SPF Seniorerna Björken Hindås

Björkbladet
Informationsblad för Björkens medlemmar

4 februari Årsmöte
David Carbe, pianist, entertainer och vokalist inleder mötet.
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Detta gjorde vi 2018 (utdrag ur årsberättelsen)
Björken hade vid årets utgång 132 ordinarie medlemmar och 7 vän
medlemmar d.v.s. personer som är ordinarie medlem i annan SPF
förening men som till reducerad avgift även vill kunna vara med på våra
möten och ta del av vårt programutbud.
Möten: 8 månadsmöten med program varav 4 på Hindås
församlingshem under våren och 4 på Hindås station under hösten.
7 tisdagsträffar med program på Valvet under våren varav en var en
dagsresa till Sundsby säteri. 8 tisdagsträffar med program på Hindås
station under hösten och en lördagsfest på Valvet. 6 torsdagsträffar
med program på Valvet under våren samt 2 lördagsfester och 6
sommarträffar på Valvet.
Resor: En 2-dagarsresa med kryssning Köpenhamn - Oslo och en dagstur
till Tjolöholm.
Mattcurling: 27 speldagar (våren 14 och hösten 13) på onsdagar i
Hindås Idrottshall.
Hitta ut: Björkens utflykter i naturen har ägt rum 5 gånger.
Björkens teatergrupp: har repeterat en ny pjäs men tyvärr varit
tvungen inställa premiären som i stället ersatts med en advents- och
julfest.
Lunchteater: 5 lunchteaterföreställningar på Göteborgs stadsteater.
Björkbladet: har utkommit 7 gånger och skickats till alla medlemmar.
Styrelsen: 4 styrelsemöten har hållits varav 2 på våren och 2 på hösten.
Anders Kåbjörn ordförande och sekreterare, Marianne Werre vice
ordförande, Harald Ottertun kassör, Lennart Nygren styrelseledamot,
Göta Källerfelt styrelseledamot.
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Plan för 2019 (utdrag ur verksamhetsplanen)
Medlemsutveckling
Fortsatt medlemsrekrytering eftersom många faller ifrån av naturliga
skäl. Alla medlemmar hjälps åt. Hindås station tillåter att vi blir fler.
Programverksamhet
Blandat programutbud med underhållning, kultur, vetenskap, fysiska
aktiviteter och äldre politik via kommunens pensionärsråd KPR.
Åtta månadsmöten och sexton tisdagsträffar med program.
Mattcurling i Hindås idrottshall. Hitta ut promenader i naturen.
Lunchteater i Göteborg. Resor och utflykter.
Marknadsföring
Björkens Vår och Höstprogram distribueras till alla medlemmar.
Björkbladet används för fylligare information om kommande program
och distribueras till alla medlemmar vid behov.
Hemsidan är vår kanal där medlemmar och icke medlemmar kan ta del
av vårt programutbud.
Anslagstavlan utanför ICA Hindås används för månatlig annonsering av
våra program.
Organisation
Styrelsen leder verksamheten och delegerar vid behov
verksamhetsansvar till kommittéer och enskilda funktionärer.
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Ordförandeord
Medlemsavgiften i SPF är nu för Björkens medlemmar 230 kr.
Den totala medlemsavgiften i SPF Seniorerna för Björkens medlemmar
har höjts med 30 kr från 200 till 230. Nedan vill jag ge följande förklaring
till Björkens medlemmar.
På SPF kongressen i Gävle 2017 beslöts att ändra beslutsordningen så
att förbundsstyrelsen beslutar om sin andel av medlemsavgiften medan
varje distrikt och förening för sig beslutar om sin andel.
Detta innebär för 2019
att Förbundsstyrelsen har höjt förbundsandelen med 30 kr till 160 kr
att Bohusdistriktets andel är oförändrad 10 kr och
att Björkens andel är oförändrad 60 kr.
Eftersom Björken valt central uppbörd fakturerar förbundet hela
medlemsavgiften 230 kr till Björkens medlemmar och fördelar sedan 60
kr till Björken och 10 kr till Bohusdistriktet som vi tillhör.
Anders Kåbjörn

