
SPF Seniorerna Eklandet 

Verksamhetsberättelse 2019 
Föreningens namn 

Föreningens namn är SPF Seniorerna Eklandet. Föreningen är en av tio inom 
Linköpingskretsen av SPF:s Östgötadistrikt inom Sveriges Pensionärsförbund 
Seniorerna. (SPF seniorerna). 

Föreningens organisationsnummer: 802456-3077 

Föreningens plusgiro: 580985-0 

Föreningens hemsida: www.spf.se/eklandet 

Om föreningen 

SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden organisation som på flera 
nivåer arbetar för att tillvarata pensionärernas intressen. SPF Seniorerna Eklandet 
bildades år 2010 och ingår i Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna. Vi kan delta i 
aktiviteter som de andra föreningarna i Linköpingskretsen anordnar liksom vi 
välkomnar medlemmar i andra föreningar till våra träffar. Vårt mål är gemenskap, 
glädje och att få alla våra medlemmar att trivas. 

Antalet medlemmar har under året minskat något. Vi är nu 231 medlemmar. Vi har 
gjort  försök med att lotta ut sittplatserna vid våra medlemsmöten för att minska 
anonymiteten mellan medlemmarna. 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten inkl. två förlängda möten 
för den terminsvisa planeringen av medlemsmötena.    

Nya aktiviteter under året har varit ett antal PUB-kvällar på Laszlo´s restaurang 
samt vandringar ett antal torsdagar. Dessa aktiviteter fortsätter under kommande 
säsong.             

 Vår hemsida sköts av Ulf Berggrund. 

Deltagande i möten och utbildningar 

Ordf. Margaretha Aronson, sekr. Bernt Johansson och ledamöterna Birgitta Isacsson 
och Birgitta Nygård deltog i SPF-distriktets årsstämma i Vadstena Folkhögskola den 
10 april. 

Ordf. deltog i distriktets ordförandekonferenser i Vårdnäs. 

Linköpingskretsen har aktiverats med ny styrelse. Eklandet har representerats enl. 
följande: 

Deltagare 25/1 Årsmöte 15/2 12/4 13/9 8/11

Margaretha Aronson     x          x      x       x       x

Gunilla Gustafsson     x          x       x

Birgitta Isacsson       x

http://www.spf.se/eklandet


SPF-föreningarna Brasken, Eklandet samt Filbyter har utgjort valberedning för 
kretsen under året. 
Ordf. har deltagit på ett antal KPR-möten under året. 

Dåvarande reseombud Birgitta Eriksson och Birgitta Nygård deltog den 6 mars i ett 
möte med SPF-föreningarna inom LINRES. Ritva Kleman deltog i sept. i 
motsvarande reseträff med LINRES. 

Vår medlem Bo-Inge Holmberg har haft omfattande e-korrespondens med 
lokalpolitiker angående fria bussresor för pensionärer. 

En grupp medlemmar tränar regelbundet två gånger per vecka under ledning av 
instruktör på Nordic Wellness, Tornby. 

Månadsmöten och aktiviteter. 

15 januari månadsträff. Leg. tandläkare Karin Jonsson berättade och visade bilder 
om sina upplevelser som tandläkare i Kambodja och Thailand för 56 åhörare.  

12 februari årsmöte Vår ordf. Margaretha Aronson hälsade välkommen samt höll en 
parentation över avlidna medlemmar. Dan Ekenstierna var ordförande under mötet. 
Vår kassör Stig Rylenius hade avböjt omval i styrelsen och avtackades av 
föreningens ordförande för ett uppskattat arbete. Även Birgitta Holmberg och Ann-
Marie Karlström  önskade avgå ur styrelsen. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd 
föreningen på kaffe med semla. Odd Fellow-band underhöll med musik från 60-
talet och framåt för 68 närvarande. 

12 mars månadsträff. Dagens gäst var Carina Perenkrantz och Kaj Lärka med 
programmet ”Musiklåteriet”, en mix av sång, nostalgi och allsång. Bo-Inge 
Holmberg informerade om det fortsatta arbetet med fria bussresor för pensionärer. 
73 deltagare lyssnade aktivt. 

9 april månadsträff. 41 personer fick lyssna till den träffsäkra duon BoM med musik 
av kända och okända visdiktare.  

12 april lunch på Ljungstedska gymnasiet. Påskinspirerad lunch enbart för 
medlemmar i Eklandet pga. det begränsade antalet platser. 

14 maj månadsträff. 31 medlemmar fick i det vackra vårvädret lyssna till vår 
medlem Jan-Eric Karlström, som med egentecknade bilder berättade om järnets 
tidiga historia i Östergötland 

22 maj Utflykt. Slott och herresäten runt Roxen. I ett samarrangemang med 
LINRES företogs en rundtur med buss till Ekenäs slott, Löfstad slott, Grensholms 
slott, Stjärnorps slottsruin med slutmålet Ljungs slott. 35 deltagare fick en 
fantastisk upplevelse i det fina vårvädret. 

10 sept. Upptaktsträff på Gotthards Kök & Matsalar. 40 personer var närvarande 
och fick ta del av en rikligt tilltagen buffé. Efter maten underhöll gruppen 
Holmbom & Karlsson med sitt Robban Broberg-program. 

22-23 september Resa. En skaldjurskryssning på Birka i samarrangemang med 
LINRES. 24 personer från Eklandet deltog i den fulltecknade resan. 

8 okt. månadsträff. Skådespelaren, musikern mm. Per Sörman underhöll oss med 
ett Taubeprogram i form av sång och musik till ett antal olika instrument.  55 
personer fick ta del av ljudet från ett antal ovanliga instrument. 



11 oktober RESA. Vi åkte buss till Vadstena Nya Teater för en bit mat samt 
underhållning med titeln ”När framtiden var vår” en sång och musikföreställning 
med doft av 60-talet.  

18 oktober Favorit i repris. Återigen uppskattad lunch på Ljungstedska gymnasiets 
restaurangskola. Ej fullt antal pga. att programmet ej fanns med i katalogen. 

8 nov. RESA till Stockholm i samverkan med LINRES. Resans ändamål var att besöka 
Stadshuset och Nationalmuseét under ledning av lokalguiden Linnea Sallay. 

12 november månadsträff. Narkossjuksköterska Magnus Cullander berättade om 
sin medverkan som volontär inom ”Operation Smile”.  Astridlotteri genomfördes 
och dess intäkter 1460 kr skickades till dagens ändamål. 

10 december månadsträff. Glöggmingel före servering av jullandgång. Klassiska 
jul- och adventssånger framfördes av Crusellkvintetten med sång av 
Linköpingsfödda sångerskan Ella Morin 

Slutord 

För föreningens ekonomi hänvisas till bifogad resultat- och 
balansräkning, Styrelsen vill tacka alla medlemmar som visat 
engagemang under året genom att delta i våra aktiviteter. Kom gärna 
med synpunkter och förslag på hur vi skall göra medlemskapet ännu 
mera attraktivt. Välkomna till programpunkterna 2020 då vi även firar 
vårt 10-årsjubileum. 

Styrelsen efter årsmötet 2019.  

Ordförande  Margaretha Aronson   0709-14 95 72 margaretha.aronson@gmail.com  
Vice ordf.     Gunilla Gustavsson     0730-20 76 12 
abrinken@outlook.com     Sekreterare   Bernt Johansson           0709-15 18 
68 bernt.johansson@outlook.com Kassör          Carita Åbom  
0736-00 47 98 carita.abom@gmail.com              Ledamot Ingvor Larsson            
0703-17 70 48 ingvorlarsson@hotmail.com   Ledamot       Birgitta Isacsson          
0730-52 65 03 birgitta.m.isacsson@gmail.com Reseombud  Birgitta Nygård            
0709-66 53 05 birgitta.nygard@spray.se        Ledamot       Göran Levander         
0707-31 38 55 goran.levander@comhem.se Ledamot Ritva Kleman 
 0700-44 99 17 ritvakleman@gmail.com 

Övriga funktionärer 

Ljud & bild    Bernt Johansson         0709-15 18 68 
bernt.johansson@outlook.com 
Medlemsreg. Birgitta Eriksson 0730-82 24 31 boj.eriksson@comhem.se 
Lotteriansv. Birgitta Holmberg 0768-31 66 63 gittanho@gmail.com 
Valberedare  Birgitta Eriksson 0730-82 24 31 boj.eriksson@comhem.se 
Valberedare  Ragnhild Johansson 0725-07 38 00 bernt.johansson@outlook.com 
Hemsida  Ulf  Berggrund 0707-19 59 35 ulf.berggrund@comhem.se 
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Revisorer Torgny Andersson 013-152252                          .                 
Per Wallén  0706-22 91 13 

Revisorsuppl Nils-Åke Peterson 013-158442 

Linköping 2019-12-31 

Styrelsen för SPF Seniorerna Eklandet 

………………………………………  ….....................................  
………………………………………. 

Margaretha Aronson           Gunilla Gustavsson              Bernt Johansson 

……………………………………     ……………………………………..    
……………………………………… 

       Carita Åbom                         Birgitta Isacsson                    Ritva 
Kleman                  

…………………………………..   ………………………………… …………………………………… 

     Göran Levander        Birgitta Nygård         Ingvor Larsson    


