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Verksamhetsberättelse
SPF SENIORERNA BRÅVIKEN I KOLMÅRDEN

Verksamhetsåret 2020-01-01-- 2020-12-31

Verksamhetsåret 2020 blev inte så som vi planerat enligt den fastställda program- och 
aktivitetsplanen. Vi kunde hålla oss till planen under första kvartalet då vi höll det sedvanliga 
årsmötet samt två månadsmöten sedan drabbades vi av Corona pandemin och fick ställa in de 
planerade fortbildande, hälsofrämjande och upplevelse-/ reserelaterade aktiviteterna.
Under första delen av pandemin ställdes alla aktiviteter in, när läget senare blev mer stabilt startade 
vi upp med utomhusaktiviteter och föredrag via hemsidan. Från den 23/11 tvingades vi ställa in alla 
aktiviteter på grund av den andra vågen av pandemin. De mötena och träffar vi har kunnat ha har 
varit trivsamma och givande. 
Vi har kunnat genomföra planerat antal styrelsemöten, efter kvartal ett har de skett digitalt.
Under verksamhetsåret har 10 nya medlemmar valt att gå med i SPF Bråviken.

Styrelse

Styrelse under året: Lennart Lundgren och Per Adler, ordföranden, 
Marie-Louise Westerberg och Annmari Johansson, sekreterare, Gunnel Viberg, kassör,
Eva Svensson, Britt-Marie Ullstrand, Mats Winell och Inger Negendanck, ledamöter.

Revisorer

Revisorer under året: Kerstin Danielsson, ordinarie och sammankallande, Inga Cederborg, ordinarie
samt Tommy Axelsson, suppleant. 

Ekonomi

Medlemsavgiften har hanterats via lokal uppbörd.
Föreningens ekonomi redovisas i kassörens separata rapport.

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 10 februari 2020.  På agendan stod sedvanliga förhandlingar samt 
information, mötet inleddes med förtäring av räksmörgås med dryck och kaffe med kaka.
100 röstberättigade personer och ytterligare en person deltog i mötet.

Ordföranden Per Adler och Lennart Lundgren avtackade avgående ordföranden Göran Tunesson och vice ordföranden Lars-Erik
Åström samt kassör Lisbeth Holmqvist Arbrandt för sina insatser i styrelsen.
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Månadsmöten under 2020

13 jan Tema Hälsa: Från Region Östergötland kom Linda Karlsson, Hälsoprocessledare 
och föreläste om ”Sömnens betydelse”.
76 st deltagare. 

10 febr. Årsstämma; 101 deltagare.

9 mar. Underhållning: Holmbom & Karlsson tolkar Cornelius Vreeswijk.
Berit Adler informerade om KPR. 83 deltagare.

Under året har Inger Eriksson ansvarat för det sedvanliga lotteriet vid månadsmöten.
Samtliga månadsmöten samt årsmötet har hållits i Sjövikskyrkan.

Bild från månadsmötet den 13 januari:

Linda Karlsson från Region Östergötland föreläste om sömnens betydelse. Vi höll oss vakna och tog till oss de viktiga delarna för att
kunna ha en god nattsömn

Bilder från månadsmötet den 9 mars:

Trubadurerna Holmlund och Karlsson gjorde ett roligt och underhållande framträdande. Det blev många skratt och applåder.
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Berit Adler berättade vad KPR är. Kommunala Pensionär Rådet är en möjlighet för de äldre att påverka kommunens äldreomsorg. 
Det är också ett sätt för kommunen att få råd i frågor som rör de äldre i samhället.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten, årets första möten hölls i Granens samfällighetslokal, 
Gjutarvägen 32, Kolmården. Från mars månads möte har vi tvingats mötas digitalt pga Corona 
restriktionerna, vi började använda det video-baserade kommunikations-programmet Hangouts men
bytte snart till Zoom som har fungerat mycket bra. Protokollen finns på vår hemsida och kommer 
att finnas i SPF:s arkivhylla, i ovannämnda lokal, efter att vi kunnat träffas för att underteckna dem.

                                         Bild på styrelsen under ett digitalt Zoom-Möte.

Medlemsrekrytering

För att informera och rekrytera nya medlemmar har föreningen under året baserat sin värvning på 
listor från förbund, brev till nyblivna pensionärer samt via lokala kontakter. Föreningen har 
dessutom, i rekryteringssyfte haft en stående annons införd i Kolmårdens lokala tidning, 
Kolmårdsnytt. Vi brukar vara representerade på Kolmårdsmarken men den blev i år inställd.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 212 medlemmar varav 10 medlemmar är nytillkomna, 3 st 
medlemmar har begärt utträde och 4 medlemmar har avlidit.

Måluppfyllelse

För verksamhetsåret har vi satt två mål. 
- Intressanta månadsmöten som i medeltal har minst 75 deltagare per gång.
- Två gånger per år samla nya medlemmar för introduktion i föreningen
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Fortbildande aktiviteter

Deltagandet i våra aktiviteter under pandemin har skett på eget ansvar.
Då striktare restriktioner enligt Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland kom i slutet av 
oktober pausades alla inomhusaktiviteter, brev gick ut till samtliga aktivitetsledare. På grund av 
ytterligt utökade restriktioner ställdes alla våra aktiviteter in, både inne och ute, från 23/11.

Bokcirklar Tre bokcirklar med ca 6 deltagare/cirkel har träffats enligt egna scheman innan 
pandemin. 
Under pandemin har Grupp 1 försökt ha möten via Hangout, men det har varit 
svårt att få ihop hela gruppen varför aktiviteter pausats. 
Grupp 2 har haft uppehåll p.g.a. covid-19 men började ses igen i oktober i 
Granen, det har fungerat bra med Corona-avstånd. 
Grupp 3 har sedan sommaren haft sina träffar i trädgården hos aktivitetsledaren. 

Canasta Två oberoende Canastagrupper har träffats varannan vecka omväxlande hemma 
hos någon av deltagarna. Träffarna efter Covid-19 har hållits med avstånd på in-
glasad/öppningsbar ”balkong”. Ledare: Birgitta Skarin respektive Britt Anders-
son. 8 deltagare/grupp.

IT-caféet IT-caféets inriktning har varit att ge stöd och sprida information till våra 
medlemmar om hur IT-verktygen (datorer, mobiltelefoner, surfplattor) kommer 
till nytta i vardagen på ett säkert sätt. Upplägget har baserats på olika lärorika 
teman per veckoträff men också på möjligheten att erbjuda hjälp och stöd med 
de egna problemen och då även i hemmiljö. IT-caféet har dessutom skapat en 
egen tipssida under föreningens hemsida. 
Under hösten har IT-caféverksamheten i Granen ändrats till att bli studiecirkel 
IT-Supportstuga. Som medlem kan du där få hjälp med de flesta vanliga 
problem som gäller IT, detta med digitala möten via ZOOM varje vecka på 
tisdagar kl. 14. Det har blivit 24 mötestillfällen, deltagarantalet har varierat 
mellan 5 och 9 personer, många IT-problem har lösts. Utvecklingen inom IT går
hela tiden framåt, det försöker vi ta till oss, det stärker vår kunskap. 
Ledare: Mats Winell.

Flätning av 
återvunnet 
material

Under våren har det inte varit någon kurs pga Covid-19. Kursen startade 
återigen i september med träffar varannan vecka, ca 5 deltagare träffats hos Eva 
Svensson i stort uterum för att fläta nyttoföremål av diverse material. Ledare: 
Ingrid Sultan

Flerdagsresa / 
Resecirkel 

Flerdagsresan 2020 planerades till Småland och Öland i augusti. Planeringen var
klar, hotell och samtliga besök, bl a Kalmar Slott och Kosta Glasbruk, var boka-
de men fick avbeställas då Corona pandemin utbröt. Den planerade resecirkeln 
hann inte påbörjas. 52 personer hade anmält sig till resan. Nytt försök görs till 
augusti 2021. Ledare: Kerstin Ahlström och Margrete Olsson.

Släktforskning Två separata grupper har ägnat sig åt släktforskning, 1 gång/vecka, under våren 
med träffar i Granen. Covid-19 stoppade även denna aktivitet. 
Ledarna har meddelat att de står till förfogande att på distans hjälpa till om nå-
gon som forskat vidare själv kört fast.
Ledare: Kerstin Blom och Lars Bjurman.

Vinkunskap I genomsnitt 45 deltagare har träffats en gång i månaden under januari och 
februari för att under tålmodig och kunnig ledning av Kent Andersson och Per 
Adler sätta sig in i vinets värld. Månadens ”mat”-team har dessutom bidragit till
att förhöja smakupplevelsen, vilket därtill ökat förståelsen för att det är en svår 
konst att kombinera mat och vin på ett tillfredsställande sätt. 
Det har inte varit några aktiviteter efter februari pga Covid-19.
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Hälsofrämjande aktiviteter 

Boule Boulen har legat nere under sommaren men har startat upp i september, kommer att 
fortsätta så länge det är snöfritt. En trogen skara har träffats vid boulebanan en gång i
veckan ca 10-12 deltagare. Ledare: Britt-Marie Ullstrand

Bowling En grupp (mellan 11-16 deltagare) har träffats vid Haga Bowling i Norrköping en 
gång i veckan för att bowla fram till att Covid-19 restriktionerna satte stopp för 
verksamheten. Tyvärr så orsakade Covid-19 att Haga Bowling gick i konkurs. 
Bowlingen startade åter från mitten av augusti nu hos Vilbergen Bowling Center, 
endast ett fåtal deltagare. Ledare: Bengt Nybom.

Linedance Linedance, nybörjare- och fortsättningsgrupp, flyttade utomhus till 
Serveringsbergets dansbana i maj, de fortsatte där efter sommaruppehållet från 
september månad, flyttade sedan till Scoutgården i oktober. Grupperna har träffats en
gång i veckan för att till medryckande toner klara av alla stegkombinationer 
koreografin kräver; ca 9 deltagare. Ledare: Lena Nicander.

Stavgång En gång i veckan under januari - mars har en grupp stav-gått i ca 1 timme längs en 
ca 4 km lång sträcka i samhället. Deltagarantalet har varierat mellan 6-12 
medlemmar. 
Aktiviteten startade igen i oktober och kommer under snö- och isfria perioder att 
flyttas till stigar i skogen norr om Scoutgården/tennisbanorna, ca 3 km.  Ledare: 
Marie-Louise Westerberg

Tips-
promenad

En trevlig tipspromenad anordnades den 29/10, den utgick från Scoutgården, ca 3 
km, 17 st personer deltog. Ledare: Programgruppen / Eva Svensson 

Ringkedja För att säkerställa att ingen medlem sitter helt isolerad under pandemin beslutade 
styrelsen att utföra en ringkedja för att följa upp situationen. Varje styrelsemedlem 
fick ansvar att ringa 6-7 st ensamstående medlemmar. Styrelsen har enbart positiva 
upplevelser från telefonsamtalen, ingen av dessa medlemmar kände sig isolerad.

Upplevelse-/rese-relaterade aktiviteter

Föredrag via
film på 
hemsidan

Per Adler introducerade föreläsning av Mikael Andersson som berättade om 
Nunnebanan. Mikael Andersson berättade på sitt underhållande och illustrativa sätt 
om ett stycke svensk järnvägshistoria i våra omgivningar. Vi fick höra om 
Nunnefjärilens härjningar och hur skadorna till slut kunde begränsas med hjälp av 
Nunnebanan och loken Stavsjö och Virå. 81 st medlemmar har tittat på filmen.

 

Vandring Två längre vandringar med medhavd fika har genomförts i september – oktober.  Vi 
har gått ca 3 timmar, ca 9 km. Marie-Louise har ansvarat för både planering och 
genomförande. Turerna har varit mycket populära. 10-19 personer har deltagit.
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Cykeltur I slutet av september genomfördes en gemensam cykling, Det var Lena och Jonny 
Nicander som hade ordnat med denna cykelutflykt. Cykelturen företogs i fint väder 
och omfattade ca. 3 mil. Fikapaus och frågetävling på vägen. Ca 10 st deltagare.

Det var ett tiotal medlemmar som genomförde cykel utflykten.

Musikunder
hållning på 
Serverings-
Berget

Vid två tillfällen, den 24/9, underhöll Lotta Källström och Roland Engdahl oss med
sång och musik. Vi hjälpte till med allsång, det var ett ca: 50 tal som deltog varje 
gång.
Vi började med tipspromenad med kluriga frågor. Det var många fina låtar vi fick 
lyssna till, en given önskelåt var ”Svinsta skär” med vår närhet till Bråviken.
Under musiken njöt vi av vårt medhavda kaffe.
Det var Hemgården som tillsammans med SPF Bråviken Kolmården arrangerade 
musikunderhållningen, Hemgården stod för kostnaderna. Clas Rydgren från 
Hemgården hälsade oss välkomna. Clas framträdde även med en egenkomponerad 
melodi som han sjöng sin text till.

Clas Rydgren sjunger här sin egen sång ackompanjerad av Lotta Kjellström och Roland Engdahl.

Påsk-, 
sommar- o 
julhälsning

Då vi saknar kontakten med våra medlemmar i gemensamma månadsmöten, resor 
och andra aktiviteter som vi är vana vid har styrelsen skickat ut hälsningar med 
aktuell information i samband med påsken, till sommaren och julen.
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Inställda 
planerade 
aktiviteter

Vårfest, Studiebesök, Endagsresa, Kolmårdsmarken, Kulturella cafébesök, 
Flerdagsresa, Tatoo i Eksjö, Vinkunskap, Julfest och Pubafton.

Övrigt

Styrelsemedlemmar har deltagit i:

Kurser Ekonomikurs för föreningarnas kassörer, den 17/9 2020. Deltagare: Gunnel Viberg.

Kurs i EPI-server del 2 i Linköping. Deltagare: Mats Winell.

Distriktsstämma/ 
ordförande 
konferens

Ägde rum den 22–23 oktober på Vårdsnäs Stiftsgård. Begränsat till en deltagare per 
lokalförening, vår representant Per Adler.

Informationsträff 
för nya medlemmar

Informationsträff för ”nya” 65-åringar genomfördes den 22/1, 5 nya medlemmar 
deltog. Syftet med träffarna för nya medlemmar har varit att informera om vår 
verksamhet: Deltagare: Delar av styrelsen informerade de senast nytillkomna 
medlemmarna.

Planering av 
Verksamhetsplan 
och Budget 2021

En styrgrupp bestående av nästan hela styrelsen träffades i Scoutgården den 12/10, 
Corona avstånd tillämpades, detta för att bland annat skissa på verksamhetsplanen 
och budget för 2021. Funktionärslistan granskades och har uppdaterats efter att 
aktiva medlemmar har kontaktats. Vi planerade också uppdatering av Aktiviteter och 
Studiecirklar för hösten 2020 vilken skickats till SV. 
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