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SPF Seniorerna Emmaboda får härmed avlämna följande årsberättelse för verksamheten 

år 2019. 
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Medlemmar         

Den 1 januari 2019 hade föreningen 195 medlemmar. Under året har tillkommit nya 

medlemmar 3, avlidna 10 och avregistrerade 9 medlemmar. Den 31 december 2019 

uppgick medlemstalet till 179 som innebär en minskning under året med 16 medlemmar 

eller 8,21 %. 

 

Sammanträden/möten 

Föreningens styrelse har under året haft 11 protokollförda sammanträden, inklusive det 

konstituerade. Dessutom har det hållits 10 månadsmöten, inklusive årsmötet, på olika 

platser i kommunen. Programkommittén har som tidigare kunnat erbjuda intressanta och 

omväxlande program på månadsmötena och detta har bidragit till att mötena har blivit 

välbesökta. Aktuell information från SPF, intressanta föredrag med olika teman, 

underhållning med sång, musik, dans och dessutom av flera externa aktörer från olika 

genrer, lotterier, paketauktion och som stående inslag månadens dikt. Information från 

de olika serviceboendena i kommunen om underhållning/aktiviteter. 

 

Övriga möten/konferenser m m 

• Vid SPF Seniorerna Kalmars distriktsstämma, som hölls i Oskarshamn i mars 

månad 2019 representerades vår förening av Mona Jönsson och Håkan Persson. 

• Vid firandet av SPF Seniorernas förbunds 80-årsjubileum den 2 september 2019 i 

Göteborg representerades vår förening av Mona Jönsson. 

• Förbundets 80-årsjubileum uppmärksammades också i samband med vårt lokala 

månadsmöte den 10 september 2019.  

• Vid en distriktskonferens i Oskarshamn den 21 oktober 2019 har Mona Jönsson och 

Håkan Persson deltagit från föreningen.  

  



Aktiviteter/verksamheter 

 

•  Emmaboda Röda Korskrets och SPF Seniorerna Emmaboda anordnade i samverkan 

en trivselträff på Loket, Bjurbäcksgatan 46, då man hade ordnat med underhållning 

samt bjöd på kaffe med våfflor. 

• Vid SPF Seniorernas 4-länsträff den 14 augusti 2019 i Balders Hage, Häradsbäck 

deltog 31 personer från vår förening. 

• Dam- och herrgymnastik erbjuds våra medlemmar genom att deltaga i Korpens 

ordinarie verksamhet till av föreningen subventionerat pris. 

• Ledare för Gillesdansen har varit Karin Niklasson och Gullweig Andersson. 

Dansarna har som tidigare bjudit på uppskattade dansprogram bland annat vid 

månadsmöten. 

• SPF-Kören har bjudit på flera uppskattade framträdanden bland annat vid våra egna 

månadsmöten men också medverkat vid olika externa evenemang. Nanna Elvehöj 

ackompanjerar på dragspel. Köransvarig Lennart Kegert.  

• Bowling-gruppen träffas regelbundet med Egon Lönnqvist som uppskattad ledare. 

• Den 31 december 2019 kommer Kommunala Pensionärsrådet (KPR) att göra en 

nystart med reviderat reglemente. 

Bussresor 

• En bussresa anordnades den 10 februari 2019 till Kalmar Teater då man fick njuta 

av årets Nyårsrevy. En god uppslutning med 40 deltagare.      

Ekonomin 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till räkenskapsutdrag för verksamheten samt 

avgiven revisionsberättelse.  

 

Styrelsen framför ett varmt tack till alla arbetsgrupper i föreningen liksom enskilda 

medlemmar som på olika sätt ställt upp och stött vår verksamhet under år 2019. 

 

Emmaboda den 4 februari 2020   
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