
 1 av 6 

 

Styrelsen för SPF Seniorerna Finspång avdelning 566 av SPF avger härmed sin 

berättelse för verksamhetsåret 2017. 

 

Vi var 578medlemmar den 31 december 2017. 

Föreningens årsmöte hölls den 27 februari  2017 i Bildningen. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning. 

Inger Welander  ordförande, Programgruppen 

Bertil Nilsson  vice ordförande, Framtidsgruppen 

 Sten Brandberg  sekreterare, Resegruppen 

 Kerstin Lundqvist  vice sekreterare, medlemsvård 

 Carl-Johan Dyverfeldt  kassör 

 Elisabeth Blomkvist  ledamot, medlemssekretariat 

 Iréne Andersson  ledamot, studier 

Eva Östberg Björkhager  ledamot, hälsa och motion 

Kerstin Forsman Eriksson  ledamot 

Agneta Hallberg Samuelsson    adjungerad, KPR 

Leif Johanneson        adjungerad, trygghet, trafik 

Lars Johansson   adjungerad, webbansvarig, medlemsregister  

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer 

Gunnel Gustafsson, Bo Mannerskog, Bengt Lindberg suppleant,  

Wilhelm Meinhardt suppleant.  

 

Ledamot av Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

Agneta Hallberg Samuelsson.  

 

Ekonomi 

Carl-Johan Dyverfeldt, Githa Dagmalm 

Uppgifter 
Ansvarar för kassa och bokföring, fakturering, budget, ekonomisk analys avseende det senaste 

årets resultat. Statistik över antalet deltagare på̊ våra möten.  

Löpande verksamhet 

Ekonomin har under året varit stabil och kassören har haft ett gott grepp över kassaflödet och 

redovisat utfallet löpande på styrelsemötena. 

 

Medlemssekretariat, webb och IT 

Elisabeth Blomkvist sammankallande, Sten Brandberg, Carl-Johan Dyverfeldt, Lars 

Johansson 

Uppgifter 

Handha medlemsregistret. Bevaka förändringar i medlemskåren. Bevaka inbetalda 

medlemsavgifter. Svara för utskick till medlemmarna. Skicka information till personer som är 

intresserade av att bli medlemmar. Handha föreningens webbplats, utveckla och fylla den med 

innehåll och ansvara för att den hålls aktuell. Handha föreningens IT-utrustning (datorer, 

datavideoprojektorer, skrivare). Anordna IT-caféer. 

IT-café 

Under 2017 har 10 st IT-caféer genomförts. 

Handledare har varit Elisabeth Blomkvist, Carl-Johan Dyverfeldt, Lars Johansson och Bertil 

Nilsson. Totalt har 80 personer deltagit inklusive handledare. 
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Löpande verksamhet  

Uppdatering av medlemsregistret sker fortlöpande och förändringar i antalet medlemmar 

rapporteras vid varje styrelsemöte. Höst- och vårprogram och övrig information skickas ut. 

Med hjälp av ”brevduvor” sparar föreningen en hel del portopengar. 

 

Medlemsvård 

Kerstin Lundqvist, sammankallande, Berit Dahl, Torbjörn Falkerby, Monica Ovelius och 

Inger Rinman.   

Uppgifter 

 Sociala kontakter 

 Födelsedagar 

 Kondoleanser 

 Lunddalsresor 

Löpande verksamhet 
Under det gångna året har 130 gratulationskort skickats till våra jubilerande medlemmar. 

Minnesadresser har skickats till avlidna medlemmars anhöriga. 

Deltagandet i Lunddalsresorna från SPF Seniorerna Finspång har ökat något. Representanter 

från medlemsvårdsgruppen har fungerat som bussvärdar vid fem tillfällen. Frågor till två 

tipspromenader har också sammanställts 

 

Motion och hälsa 

Eva Östberg Björkhager sammankallande, Inga-May Lönnberg Mannerskog distriktet, Bo 

Grundström, Inge-Lotte Lindblom, Junis Björkman, Birgit Johansson, Anita Sundkvist, Anita 

Axelsson, Elisabeth Wallner, Clary Rudenäs, Birgitta Dyverfeldt, Bo Tuvesson. 

Uppgifter  

 Stimulera medlemmarna till såväl fysiska som mentala aktiviteter. 

 Vattengymnastik 4 pass, Easy Line 3 pass, Yoga 1 pass, Boule under 

sommarhalvåret, Fågelpromenad. 

 Försäljning av batterier till hörapparater.  

 Informera i hälsofrågor. 

Löpande verksamhet 

Seniordagen 27 oktober med föreläsning, information om nya vårdcentrum, brandskydd för 

seniorer, hörsel tekniska hjälpmedel, influensaspruta. Antalet medlemmar som deltar i våra 

fysiska aktiviteter har ökat. Vi har i dag fyra grupper vattengymnastik, tre grupper Easy Line, 

och en grupp Yoga. Det är 20 deltagare i vattengymnastik, 18 deltagare i Easy Line, Yoga 

gruppen är inte fylld. 

Föreläsningar:Den 13/2 Föreläste Distrikts läkare Ulrika Stenhammar och sjukgymnast 

Rebecca Samuelsson om Hjärt- och kärlsjukdomar. Den 16/10 föreläste Ann-Helen Karhatsu 

kurator NIF, Annette Andersson Diakon Svenska kyrkan, Mikael Öhlin sjuksköterska 

Hemsjukvården psykiatri Finnspångs kommun. Om Psykisk hälsa och ohälsa.  
 

Framtid, omvärld, KPR 

Bertil Nilsson sammankallande, Bo Mannerskog, Kerstin Strand, Birgitta Dyverfeldt, Agneta 

H Samuelsson, Elisabeth Blomkvist, Leif Johanneson, Bertil Haglund.  

Framtidsgruppen har åtta medlemmar och bevakar vår omvärld och representerar föreningen i 

såväl det kommunala pensionärsrådet, KPR, som i regionens pensionärsråd, RPR. Gruppen  

har under året haft sex protokollförda möten. Gruppen har genomfört en stor enkät på 

webben, samt på papper på ett månadsmöte, för att ta reda på medlemmarnas önskemål om 

framtida aktiviteter. Resultatet har påverkat programutformningen. Gruppen har arrangerat ett 

informationsmöte för nya medlemmar, med information om SPF Seniorerna och vår förening, 

åsiktsutbyte runt föreningen, samt trivsam samvaro. En träff för föreningens funktionärer har 
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anordnats, för workshops runt aktuella frågor, samt för återföring 

av årets arbete. Fyra sommarcaféer har anordnats med kortare utflykter i Finspångs närhet 
 

Program 

Inger Welander sammankallande, Margareta Dahlgren, Birgitta Dyverfeldt ,Britt Holmgren, 

Hans-Olof Lindblom, Kerstin Lundqvist, Kjell Ovelius, Gunnel Sääf och Stig Tell. 

Uppgifter 

 Lyssna och tillvarata medlemmars önskemål i möjligaste mån gällande 

föredragshållare/besök/ämne. 

 Planering och genomförande av föreslagna och beslutade programpunkter i samråd 
med kassör och föredragshållare.  

 Boka lokal för aktiviteterna och meddela lokalansvarig om uppskattat antal besökare 

 Ansvara för framställande av vårens och höstens programblad samt ge budgetförslag 

för programgruppens verksamhet 

 Ansvara för lotteriverksamheten 

 Skriva notiser till tidningarna om genomförda evenemang 

 Svara för införande i Focus Finspång (Gratis reklam) 

 Söka annonsörer till Programbladet 

 Göra schema för kaffegrupperna 

Löpande verksamhet 

Programgruppen har haft 11 sammanträden under verksamhetsåret 2017. Gruppens uppgift 

har varit att planera program för årets månadsmöten, vilka äger rum sista måndagen i varje 

månad under januari-maj samt augusti-november. Dessutom ordnas dessemellan oftast en 

gång per månad ett möte mellan månadsmötena, oftast med någon typ av samhällsinformation 

eller studiebesök samt ett föredrag per år gällande hälsa. Månadsmötena har i snitt besökts av 

100 medlemmar per möte medan mellanmötena haft ca 70 besökare i snitt. Under hösten 

återgick vi till att ha våra möten på Missionskyrkan vilket lett till en uppgång i 

besöksfrekvensen. Fem kaffegrupper skapades för att kunna ta hand om serveringen vid våra 

möten. Dessa har fungerat alldeles förträffligt. Under hösten anordnades även en Seniordag 

tillsammans med övriga pensionärsgrupper samt Finspångs Kommun och Svenska kyrkan m 

fl. Den genomfördes på Kulturhuset och var välbesökt. 

Även lotteriansvaret ligger hos gruppen där det hanteras av Anita Sundqvist och Inger 

Welander. Ett ökat intresse för lotteriköp hos medlemmarna har noterats. Luciafirande 

avslutade 2017, även i år med elever från Storängsskolan, och blev mycket uppskattat. 

Utfall på våra möten 

Mötesdag Program     Deltagare 

30 jan Nisse Sandström och Martin Perk spelar ballader och blues 110 

13 feb Hjärt-och kärlsjukdomar      60 

27 feb Årsmöte       73 

13 mars Balans i livet ( mötet inställt pga sjukdom) 

27 mars Modekavalkad med plagg från 1920- talet och framåt    89 

24 april Tage i våra hjärtan. Åke Sundberg, Åtvidaberg kåserar 117 

15 maj Utflykt till Hults Bruk      30 

29 maj Sillunch på Venneberga gård, Söderköping       maxantal   78 

29 aug Utflykt till Motala motormuseum och Brunneby musteri   30 

11 sept Vad gör polisen i Finspång? Peter Johansson berättar    80 

02 okt Landshövding Elisabeth Nilsson gästar oss  120 

16 okt Psykisk hälsa och ohälsa ( diakon, kuratorer och sjuksköterska)   81 

30 okt Musikquiz med Bengt-Arne Palmqvist     75 

13 nov Tips från Apoteket Åsa Kindåker     57 

27 nov Odd Fellow Band underhåller m musik o sång  110 

11 dec Adventsmöte Grötsupé och luciatåg     94 

Totalt antal deltagare under året    1204 
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Trafik och Trygghet 

Leif Johanneson sammankallande, Bengt Lindberg, Per Alm och Urban Hertin. 

Uppgifter 

Bevaka förändringar i trafikmiljön. Trafikfrågor hanteras numera i KPR Inre o yttre trygghet 

och säkerhet inkl. boende.  Påverka kommun och myndigheter. Informera. 

Trygghetsombud: Trafik, Inre o yttre trygghet och säkerhet inkl. boende. Seniordag.  

 

Studier 
Iréne Andersson sammankallande, Gudrun Dorell, Eva Brännström, Ulla Reifner, Gunnel 

Gustafsson. 

Uppgifter: 

Genomföra intresseenkäter.  

Anordna cirklar. 

Anordna övriga, mer specialinriktade aktiviteter, lämpade för mindre grupper. 

Kontakta cirkelledare, visa lokalen, lämna ut och samla in nycklar till lokalen. Samråda om 

dag och tid för cirklarna. 

Boka lokaler. 

Kontakta SV för delgivande av studieprogrammet. 

Cirkelledarna tar emot anmälningar till cirklarna och skickar till SV för utskrift av 

närvarolistor. 

Ansöka om kulturbidrag.  

Löpande verksamhet 

Under året har studiegruppen haft fem planeringsmöten och ett möte med cirkelledare. 

Gruppen har också deltagit i ett funktionärsmöte.  

Utfall 

Studiecirklar vårterminen 2017  Antal inkl. ledare  

Läs och res – S:t Petersburg  Roger Gustafsson  14 

Vinkunskap   Inga-Lill Gullman  12 

Läs och res - Dalsland  Birgitta och Sven Bergqvist 14 

Sång och musik  Birgitta Werner  08 

Bokcirkel   Birgitta Lindwall  10  

Internationella världsarv  Leif Bruce   13 

Lyssna på jazz  Sven Bergqvist  07

    

Studiecirklar höstterminen 2017    Antal inkl. ledare 

Läs och res – Polen  Birgitta och Sven Bergqvist 12 

Läs och res- Polen  Birgitta och Sven Bergqvist 10 

Internationella världsarv  Leif Bruce      11 

Sång och musik  Birgitta Werner  10 

Bokcirkel   Birgitta Lindwall  10 

 

Utflykter                               Antal deltagare 

01 juni Vandring på Skönnarboleden Gunnel Gustafsson 13 

20 september        Historisk vandring i Finspång Gunnel Gustafsson 46

   
 

Gemensamma lunchträffar                   Antal deltagare 

Restaurang Kristallen 

19 januari      15 

16 februari      12 

16 mars      12 

20 april      12 
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Restaurang Hugo 

21 september       18 

19 oktober      12 

16 november      14

     

      

Resor 

Sten Brandberg sammankallande, Ewa Brandberg,  

Uppgifter 

Att arrangera såväl längre som kortare resor för våra medlemmar. 

Löpande verksamhet 

Vårens resor inleddes med ett teaterbesök i Högsjö. Samtliga tillgängliga biljetter 30 stycken 

var bokade och väntelista fanns om någon skulle ha fått förhinder. Teatern och även middagen 

var mycket uppskattad av deltagarna. Cirkeln läs och res St. Petersburg som skulle ha 

avslutats med en resa fick tyvärr ställas in på grund av för få deltagare. Några av våra 

medlemmar beslöt att följa med en öppen resa hos Ringarum med samma upplägg som vi 

erbjudit. Sarrings uppsättning  av Tony Lindgrens pjäs på Löfstad slott lockade en full buss 50 

personer i juni. Resan till Wales i augusti var svår att få resenärer till men efter mycket 

diskussioner och marknadsföring fick vi ihop drygt 30 deltagare så att resan kunde 

genomföras. Samtliga var mycket nöjda med veckan i Wales. Även i år gjordes en 

julmarknadsresa som snabbt blev fulltecknad med 58 deltagare. Vi besökte ”Kakslottet” i 

Taxinge som har inte bara ett fikabord av klass utan även en julmarknad som är traditionell 

och kvalitativ.   

 

Under året har nedanstående förändringar skett i vår medlemskår. 

Nya medlemmar. 

Urban Ljungqvist, Birger Carlsson, Kerstin Thorsson, Louise Swahn, Ulla-Britt Diséus, 

Elisabeth Annerhult, Lena-Karin Muda, Monica Andersson, Berit Eriksson, Britt Zetterberg, 

Bengt Örn Andersson, Stig-Åke Edborg, Ylva Ericsson, Aud Lundberg, Monica Andersson, 

Bertil Johansson, Lennart Andersson, Susanne Degerstedt, Björn Eriksson, Monika Lindberg, 

Eija Karlsson, Chresten Olsen, Ingrid Nordin, Lars Johansson. Örjan Svensson, Anna-Lena 

Johansson, Margareta Österberg, Magnus Forsman, Håkan Franzén.  

 

Tillflyttade från annan förening 

Gun Grönqvist, Inger Björk Eriksson, Monica Chrisensson. 

 

Avlidna  

Bengt Kindgren, Iris Melander, Ingrid Ekholm, Lars Ekholm, Ingegerd Andersson, Ann-

Margret Ekman, Thomas Carlinger, Ingegerd Folkestad, Ingegerd Ramvik Johansson, Sibylla 

Svensson, Bertil Olsson, Lloyd Lennart Larsson, Weine Sund, Lars Eriksson.  

 

Utträdda ur föreningen  

13 stycken.  

 

Frånflyttade 

2 stycken. 

 

Övrigt. 

SPF Seniorerna Finspång har under verksamhetsårets slut 2017 578 medlemmar. Glädjande 

att vi har en liten ökning av antalet medlemmar under året. Vi uppmanar våra nuvarande 

medlemmar ta med vänner och bekanta för att väcka intresse i att delta i våra aktiviteter.  
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SPF Seniorerna Finspång deltog den 27 oktober på Seniordagen i 

Kulturhuset och vi fick ett antal nya medlemmar vid denna aktivitet. Vi kommer att fortsätta 

arbetet för våra medlemmar inom det viktiga Kommunala pensionärsrådet (KPR) och via 

distriktet i Regionens Pensionärsråd (RPR).  

Vi har under året aktivt deltagit i av distriktet arrangerade konferenser och utbildningsdagar. 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas att dessa liksom våra tidigare 

medlemmar skall uppleva glädje och nytta av sitt medlemskap. Ekonomisk rapport för 2017, 

budget för 2018 och revisorernas rapport som separata rapporter. 

Vi tackar alla som arrangerat eller deltagit i månadsmöten, studiecirklar, resor och andra 

aktiviteter. Detta innebär att vi stärker vår gemenskap, ökar vår trygghet och höjer vår 

livskvalitet. 

Styrelsen riktar ett varmt tack till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete och till 

Finspångs Kommun för det anslag vi erhållit som stöd för att driva vår verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Finspång i februari 2018 

 

 

Inger Welander ordförande 

 

 

 

Bertil Nilsson vice ordförande  Sten Brandberg sekreterare  

 

 

 

Carl-Johan Dyverfeldt kassör  Kerstin Lundqvist vice sekreterare 

 

 

 

Elisabeth Blomkvist ledamot  Kerstin Forsman Eriksson ledamot 

 

 

 

Iréne Andersson ledamot   Eva Östberg Björkhager ledamot 

 

          


