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Frösön 

Verksamhetsberättelse för 2018 

Styrelsen för SPF Seniorerna Frösön avger följande redovisning för 
verksamhetsåret 2018. 
 
STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA 
 
Styrelsen: 
Ordförande Majvor Enström 
Vice Ordförande Kristina Andersson 
Sekreterare Eli Widmark 
Kassör o ledamot Hans Widmark 
Övriga ledamöter Gudrun Hermansson 

Tommy Weije 
Gunhild Byh 

 
Revisorer:   
Ordinarie  Jan Oledal 
Ordinarie  Folke Rydell 
Revisorersättare Ingrid Borgström 
 
Valberedning 
 
Övriga positioner:   
Ansvarig medlems- 
registret  Kristina Andersson 
Konstaktiviteter Eli Widmark 
Kultur- och motion Hans Widmark 
Golf  Gunhild Byh 
 
Adjungerade: 
Websidan  Bodil Orremo 
Sammankallande  
för kaffegruppen   Kerstin Danielsson 
Reseansvarig Arne Eskilsson 
  Elvi Eskilsson  
 
Ombud och Styrelsens 7 ledamöter  
ersättare till Arne Eskilsson 
distriktsstämman Elvi Eskilsson 
  Björn von Essen 
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MEDLEMMAR 
Medlemsantalet per 2018-12-31 var 358 varav 226 kvinnor och 132 män. 
Förändringar i registret under året: 14 nytillkomna, 11 begärt utträde främst p.ga flytt 
och 13 avlidna. 
 
STYRELSEN 
Under året har styrelsen sammanträtt vid 10 tillfällen. Kontakter inom styrelsen har 
även skett via telefon och e-post. Medlemsmöten har planerats av styrelsen och 
dokumenterats i separata referat som finns att ta del av på föreningens hemsida. 
Styrelsen har deltagit i styrelsekonferens anordnad av Distriktet och vid 
Stadgekommittens besök i Jämtland. Föreningen ingår tillsammans med övriga SPF-
föreningarna inom Östersunds kommun i en Samordningsgrupp. 
Hemsidesansvarig, ansvariga för Boule och Bridge samt Kaffegruppen har varit 
adjungerade i styrelsen. 
 
MEDLEMSAKTIVITETER 
Föreningen har under året genomfört ett 10-tal medlemsmöten varav några 
arrangerats tillsamman med föreningen i Östersund. Medlemsmötena har haft ett 
varierat utbud av aktiviteter (se nedan). Föreningen har även arrangerat konst- och 
kulturaktiviteter. I slutet av oktober startade en Bridgekurs som kommer att avslutas i 
början av 2019. Medlemmar har deltagit i distriktsmästerskap inom boule, golf och 
bridge. 
 
MÅNADSMÖTEN 
Årsmötet hölls i Hornsbergskyrka den 15 februari och samlade c:a 40 deltagare.  
 
Medlemsmöten har genomförts 1 ggn per månad i Hornsbergskyrkan men även i 
andra externa lokaler främst Gamla teatern, Östersund. 
 
Vårbuffén som samlade ett 40-tal deltagare avnjöts på Tivars gård på Norderön en 
solig majdag. På vägen dit besöktes Norderöns 1100-talskyrka där bynestorn 
berättade om kyrkans och öns historia.  
 
Modevisning med därtill hörande inköp har anordnats vid ett tillfälle. 
 
En solig dag i början av augusti samlades ett 90-tal medlemmar från SPF 
seniorernas föreningar i Östersund, Frösön, Lit och Brunflo för att åka med två 
bussar mot Sandslån vid Ångermanälven. Målet var en båtresa med ”Ådalen III” och 
Skärgårdsbuffè ombord.. 
 
Surströmming i augusti och Jullunch i december hölls på Gamla teatern, Östersund 
och arrangerades tillsammans med föreningen i Östersund. Båda dessa 
arrangemang var mycket uppskattade och lockade vardera ett 100-tal medlemmar 
som förutom välsmakande mat fick njuta av fin musik...  
 
 



 

ÅRSMÖTE MED SPF SENIORERNA FRÖSÖN 

DEN 27 FEBRUARI 2019   KL 14.00  

Restaurang Sundet Frösö strand 

 

                                                                                                                                                               3 (4) 
  

Frösön 

 
Likt föregående år anordnade vår förening en Friskvårdsdag på Gamla Teatern, 
Östersund med ett 90-tal besökare från distriktets olika föreningar. Målet med dagens 
programpunkter i form av föredragningar, medryckande musik och humor av hög 
klass, var att öka kunskapen om hälsosam livsstil samt att ge en skön känsla när 
man lämnade för dagen.  
 
Två mycket uppskattade arrangemang under november var - en eftermiddag med 
Pubafton på Jane Dou med ett 50-tal deltagare och teaterföreställningen Håriga och 
snåriga av Estrad Norr som lockat ett 70-tal deltagare.  
 
Vid övriga medlemsmöten har det bjudits på underhållning i form av intressanta 
föredragningar av författare, fotograf, filmare, läkare m fl. Även dessa arrangemang 
har varit uppskattade och lockat ca 50 deltagare. 
 
På tisdagar har en grupp seniorer samlats på Svenssons kafé för att umgås och 
utbyta tankar. 
 
Föreningen har i enlighet med tradition medverkat vid Tisdagsdags på Jamtli. Ingrid 
Borgström är vår representant i organisationen. 
 
FRISKVÅRD/ KULTUR/STUDIER 
Bouleverksamheten har sommartid bedrivits på Lövsta IP och från sen höst i 
Boulehallen i Lt:s gamla lokaler på Rådhusgatan.. 
 
DM i boule avgjordes i augusti på banorna i Mattmar 
 
DM i golf hölls på Norderön. 
 
Konstvandringarna har genomförts med Eli Widmark som sammanhållande.  
Enligt tradition vid vårterminens slut gjorde gruppen en resa för att besöka några 
konstaktörer bosatta utanför kommunens gränser.  
 
Hans Widmark har genomfört kulturvandringar på olika platser på Frösön med stort 
deltagande. 
 
I slutat av oktober startade vi i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan en kurs i 
Bridge med 14 deltagare. Kursen pågår över årsskiftet och avslutas i februari. 
 
EKONOMI 
Resultat- och balansräkning, se bifogade handlingar. 
 
SLUTORD 
Styrelsen sammanfattar verksamhetsåret och konstaterar att år 2018 varit ett 
framgångsrikt år. Vår satsning på att utveckla programmet för medlemsträffarna har 
slagit väl ut. Våra träffar har rönt stort intresse med ökat deltagande på de olika 
träffarna. Satsningen på medlemsträffarna fortsätter 2019 samt insatser för att värva 
fler medlemmar. En förhoppning är också att skapa ett ökat intresse för att delta i 
föreningsarbetet.  
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Frösön februari 2019 
 
 
 
 
Majvor Enström Kristina Andersson   Eli Widmark 
Ordförande Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Hans Widmark  Gudrun Hermansson  Gunhild Byh 
Kassör 
 
 
 
Tommy Weije 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 


