
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPF SENIORERNA ENABYGDEN 2017 

 

AKTIVITETER 

Antalet medlemmar i föreningen är vid året 2017:s slut 913. Antalet har under året sjunkit 

med 22 personer. Av statistikrapporten för kalenderåret 2017 framgår att 23 medlemmar 

har avlidit, 53 har gått ur föreningen av olika skäl och 54 personer har gått med i föreningen.   

Inom föreningen har hela tiden liksom tidigare år pågått ett stort antal aktiviteter. För att allt 

ska fungera tar ett flertal funktionärer stort ansvar, så även under detta år.   

Nio medlemsmöten, s. k. månadsmöten, har anordnats. Program för dessa har tagits fram av 

programkommittén, omväxlande med underhållning, information och föredrag. Årsmötet 

hölls i februari. 

I verksamhetsplanen för 2017 nämndes att arbetet med rekrytering och medlemsvård skulle 

intensifieras. I slutet av april månad anordnades Enköpingsmässan, och SPF Seniorerna 

Enabygden hade en egen monter med representation från styrelsen och uppdaterat 

informationsmaterial, och många personliga kontakter kom till där. Under den s. k. 

Trädgårdsdagen i början av september hade också föreningen representanter på plats för 

information och kontakter.  

Möten för information till nya medlemmar och övriga intresserade har anordnats. 

Ledamöter från styrelsen samt områdesgruppsledare har medverkat vid dessa. Styrelsen har 

även haft träffar med representanter för de olika områdesgrupperna. Några av dessa 

grupper har genomfört egna aktiviteter och/eller har planer på och idéer om sådana.  

I slutet av året delade program- och resekommittéerna ut en enkät med avsikten att få in 

synpunkter på nuvarande program- och reseutbud och nya förslag.  

I slutet av april inbjöd föreningen Vård- och omsorgsnämndens ordförande Solveig Sundblad 

och äldreombudsman Elisabeth Sköld från Enköpings kommun till en träff för ömsesidig 

information och diskussion. Ett 40-tal medlemmar deltog, och mötet upplevdes som bra och 

informativt.  

Vid årsstämman för SPF Seniorerna i Uppsala län fick vår medlem Bertil Larsson motta 

distriktets Kulturstipendium för sitt arbete för en levande landsbygdskultur genom sitt 

författarskap och engagemang i Teda hembygdsförening. Han nominerades till detta av vår 

förening.  

Studiekommittén har sammanställt och planerat olika studiecirklar. Alla har inte fått 

tillräckligt många deltagare för att kunna startas, men i stort sett har det funnits stort 

engagemang. Cirkelledarträffar och – utbildningar har anordnats. Föreningens kör 

Västanvind har haft regelbundna övningstillfällen och uppträdanden vid årsmötet, i 

Vårfrukyrkan och på äldreboenden. Kören har även haft framträdande tillsammans med en 

SPF-kör i Avesta. Föreningens resekommitté har under året anordnat bl. a. resor till 

teaterföreställningar, konserter samt till olika andra utflyktsmål. Man har även organiserat 



några program med sång och musik på hemmaplan. Ytterligare aktiviteter har anordnats 

såsom bowling, boule, bridge, gymnastik, vattengymnastik och bordtennis.  

Verksamhetsberättelser från olika aktiviteter bifogas till årsmöteshandlingarna. 

STYRELSEARBETE 

Under verksamhetsåret 2017, efter årsmötet den 10 februari, har styrelsen bestått av Inger 

Rosén Hansson ordförande, Sven Olof Johansson vice ordförande, Kenneth Löthegård kassör 

och Monica Söderberg sekreterare samt övriga ordinarie ledamöter Tinna Forsling, Ulla 

Hedin, Jan Olov Andersson, Carl – Eric Lind och Lars Erik Lundgren.  Anita Nehler, Bengt 

Björklund och Eva Ångström Birgersson har varit ersättare. Maj Kinnbo har varit adjungerad 

som representant i KPR (Kommunala PensionärsRådet). Styrelsen har efter årsmötet haft nio 

sammanträden, varav det första konstituerande. 

Bengt Björklund, Anita Nehler och Jan Olov Andersson har arbetat i programkommittén. Ulla 

Hedin har tillsammans med Carl Erik Lind haft ansvar för rekrytering och marknadsföring. 

Ulla Hedin var representant i LPR (Landstingets PensionärsRåd). Eva Ångström Birgersson har 

varit med i resekommittén. Tinna Forsling har deltagit i det Seniorråd, som den lokala 

polismyndigheten kallat till. Lars Erik Lundgren har varit redaktör för medlemstidningen 

Enabygden och ansvarig för hemsidan. Inger Rosén Hansson har varit 

medlemsregisteransvarig och har varit delaktig i distriktets utbildning inom det nya registret. 

Hon har varit ordförande i Södra Samrådet, ett samverkansorgan för sju föreningar i södra 

delen av distriktet. Alltsedan distriktets årsstämma i mars har hon varit ledamot i 

distriktsstyrelen. 

KOMMUNENS, REGIONENS  PENSIONÄRSRÅD och POLISENS SENIORRÅD 

Exempel på frågor, som tagits upp i pensionärsråden, gäller vård och omsorg, trafik, boende 

för äldre och ekonomi. Rapportering har skett i samband med månadsmöten och i 

medlemstidningen. Maj Kinnbo och Ulla Hedin har i flera sammanhang efterlyst frågor och 

ärenden från medlemmarna att ta upp i respektive råd. Från polisens seniorråd har 

information givits om hur man ska kunna stärka tryggheten för de äldre i samhället med inte 

minst förebyggande åtgärder. 

INFORMATION  

Under året har medlemstidningen Enabygden givits ut fyra gånger. Dessutom har särskilda 

informationsblad delats ut om planerade studiecirklar. Tidningarna har varit i A4-format med 

24 sidor och några sidor i färgtryck. Redaktören Lars Erik Lundgren har lagt ner ett 

omfattande arbete med reportage, intervjuer, artiklar och kåserier. Ett flertal annonsörer 

har tillkommit under året, vilka även erbjudit olika rabatter till våra medlemmar. 

Ett stort tack riktas till de s.k. brevduvor i områdesgrupperna, som varit behjälpliga med att 

dela ut medlemstidningarna i tätorten. För övrigt används postdistribution.  



Under året har SPF Seniorerna arbetat med att införa ett nytt nationellt datasystem för 

medlemsregister och hemsidor. Det har varit mycket krångel vid införandet, vilket påverkat 

alla distrikt och föreningar. Det finns numera stor efterfrågan på information via hemsidor.  

LOKALER 

Föreningen har behov av lokaler av olika slag. Det är brist på lokaler inom Enköpings 

kommun. Störst problem har det varit med lokal för månadsmötena och för 

bordtennisgruppens aktiviteter. Bokning sker hos Lokalbokningen för kommunen. Sena 

besked, dubbelbokningar och upptagna lokaler har skapat svårigheter i planeringen. 

Månadsmötena förläggs sedan lång tid tillbaka på andra fredagseftermiddagen i månaderna 

september – maj varje år, och önskemål är i första hand A – salen på Kryddgården. Många 

gånger har den varit upptagen för andra aktiviteter, och vi har fått söka oss andra lokaler. 

Flera gånger har vi från Lokalbokningen fått erbjudande om andra tider, men vi har tackat 

nej, eftersom våra möten i så fall skulle anordnas oregelbundet med stora svårigheter i 

planeringen. Kommunen betalar i efterskott de extra utläggen för hyreskostnader. 

Kryddgårdens lokaler är kostnadsfria för föreningen.  

Överläggningar med Vård- och omsorgsförvaltningens personal, Upplevelsenämndens 

ordförande och Lokalbokningens personal har skett angående föreningens behov av lokaler. 

 

VERKSAMHETPLAN FÖR SPF SENIORERNA ENABYGDEN 2018 

- I stort sett kommer alla slags aktiviteter, som genomförts under 2017, att fortsätta 

under 2018.   

- Medlemstidningen Enabygden kommer att ges ut fyra gånger under året.  

- Arbetet med rekrytering och medlemsvård ska intensifieras. 

- Avsikten är att de olika aktiviteterna i områdesgrupperna ska fortsätta, utvärderas 

och utökas.  

- Samarbetet mellan program- och resekommittéerna ska utökas och flera program 

planeras.  

- Arbetet med införandet av dataprogrammen för medlemsregister och hemsidor 

fortsätter. 

- Det viktiga påverkansarbetet ska fortsätta och intensifieras i pensionärsråden, 

kommunens, regionens, tidigare landstingets, och polismyndighetens.   
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