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Verksamhetsberättelse för år 2020 

Styrelsen för SPF Seniorerna Frösön avger följande redovisning för 
verksamhetsåret år 2020. 
 
STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA 
 
Styrelsen: 
Ordförande Majvor Enström 
Vice Ordförande Kristina Andersson 
Sekreterare Gudrun Hermansson 
Kassör o ledamot Hans Widmark 
Övriga ledamöter Tommy Weije 

Gunhild Byh 
Jan Karlsson 

 
 
Revisorer:   
Ordinarie  Jan Oledal 
Ordinarie  Ingrid Borgström 
Revisorersättare Sten Inge Mårdbrink 
 
Valberedning Styrelsen 
 
Övriga positioner:   
Ansvarig medlems- 
registret  Kristina Andersson 
Konstaktiviteter Eli Widmark 
Kultur- och motion Hans Widmark 
Golf  Gunhild Byh 
Boule  Björn von Essen 
 
Adjungerade: 
Websidan  Bodil Orremo 
Reseansvarig Gunhild By 
Ombud och Styrelsens 7 ledamöter 
ersättare till Björn von Essen 
distriktsstämman  
   
Ersättare i RPR Majvor Enström 
Ersättare i KPR Björn von Essen  
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VERKSAMHETSÅRET 2020 – PRÄGLAT AV EN PANDEMI 
Styrelsen sammanfattar verksamhetsåret 2020 och konstaterar att det varit ett 
mycket annorlunda år, med en pandemi som skakat om hela vårt samhälle. 
Smittspridningen har medfört en rad rekommendationer och restriktioner från 
myndigheterna som i hög grad påverkat och begränsat föreningens verksamhet. 
Med hänsyn till de, från tid till annan, gällande rekommendationerna från regering 
och myndigheter har föreningen gjort de anpassningar som varit möjliga exempelvis 
arrangemang utomhus, men när detta inte varit möjligt har planerade aktiviteter 
ställts in. 
 
MEDLEMMAR 
Föreningen är den näst största inom SPF distriktet Jämtland Härjedalen med 333 
medlemmar (föreg år 335). 12 nya medlemmar har tillkommit under 2020, medan 14 
lämnat föreningen sedan föregående år. 
 
STYRELSEN 
Under året har styrelsen sammanträtt vid 12 tillfällen, inkl det konstituerande mötet i 
anslutning till årsmötet, varav 4 med telefonmöte och resterande i fysiska möten. 
Kontakter inom styrelsen har även skett via telefonsamtal och e-post. De fåtal 
medlemsmöten som trots allt kunnat genomföras har planerats av styrelsen och 
dokumenterats i separata referat som finns att ta del av på föreningens hemsida. 
Styrelsens arbete har under 2020 i huvudsak inriktats på att följa myndigheternas 
rekommendationer och laga efter läge, i några fall har vi lyckats ställa om men i de 
flesta fall har det handlat om att ställa in planerade medlemsmöten mm. 
Ledamöter till en valberedning har inte varit möjligt att tillsätta och styrelsen har 
därför axlat beredningens uppgift. 
Hemsidesansvarig, ansvarig för konstvandringar och ansvarig för Boule har varit 
adjungerade i styrelsen. 
 
Representanter 
Föreningen ingår tillsammans med övriga SPF-föreningarna inom Östersunds 
kommun i en Samordningsgrupp som vanligtvis träffas ett par gånger per år men i år 
har även dessa möten ställts in.  Föreningen är också representerad i både 
Regionala pensionärsrådet RPR (se bilaga 1) och Kommunala pensionärsrådet KPR. 
. 
MEDLEMSAKTIVITETER 
Föreningen genomför vanligtvis ett 10-tal medlemsmöten per år. Årets planerade 
verksamhet har varit inställd så när som på de tre medlemsmöten som vi 
arrangerade inom de perioderna då myndigheterna lättat på restriktionerna pga 
minskad smittspridning. I övriga perioder av året har det inte varit möjligt att 
arrangera medlemsaktiviteter då restriktionerna skärpts på grund av en andra 
smittvåg. Några av våra planerade Konst- och kulturaktiviteter har, på ett 
coronasäkrat sätt, kunnat genomföras under våren. 
Distriktsmästerskapen inom boule, golf och bridge där våra medlemmar vanligtvis 
brukar delta har dock varit inställda. 
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MEDLEMSSMÖTEN 
Årsmötet hölls i Frösösalen Hornsbergskyrkan den 27 februari och samlade närmare 
50 medlemmar. Musikunderhållning av Johnny Wiktorsson som hyllade Elvis Presley 
85 år. 
 
Sammanställning medlemsaktiviteter: 
6/2: Tema: ”Information” –  vår hemsida och Regionens tjänst 1177. 
Våren: 3 konstvandringar: Jamtli utställningen ”Oknytt”, konstnärsgruppen FRIKO 
(Fria konstnärer) utställning på Hotell Emmas salong, Härke konstcentrum, 
11/6: Underhållning i utemiljö på Stocketitt 
18/6: Orkide'vandring 
22/10: Musikcafe' på Restaurang Hos Andreas 
 
De tre medlemsmötena som vi kunnat arrangera på ett coronasäkert sätt har varit 
uppskattade och trots rädslan för corona lockat ett 30-tal deltagare. 
 
Mötena har hållits på Frösön i olika lokaler: Hornsbergskyrkan, Restaurang Frösö 
strand och Stockesalen på Stocketitt. 
 
FRISKVÅRD/ KULTUR 
Bouleverksamheten har under stora delar av året kunnat hållas igång men med 
ändrade coronasäkrade rutiner och begränsat antal spelare. Under sommarperioden 
har boule spelats på Lövsta IP och under vintermånaderna i Boulehallen i Lt:s gamla 
lokaler på Rådhusgatan. Från 20 november beslutades om uppehåll och fr o m 24 
december har kommunen haft hallen stängd. 
 
17 januari arrangerade vi tillsammans med föreningen i Östersund en ”Prova-på-dag” 
med Boule, väldigt uppskattat, lockade totalt ett 50-tal deltagare. Den årliga tävlingen 
DM i boule ställdes dock in. 
21 januari deltog medlemmar från föreningen i en ”Prova-på-dag” med Bowling, 
arrangerades av föreningen i Östersund, lockade totalt 45 deltagare. 
 
ÖVRIGA AKTIVITETER 
 
På tisdagar har en grupp seniorer samlats för att umgås och utbyta tankar. Under 
året har 35 sådana träffar hållits, på Tages med ”hålla avstånd” och utomhus i 
Badhusparken under sommarmånaderna på grund av corona. Träffarna har i snitt 
samlat 7 deltagare. 
 
Vi planerade i höstas att träffa och välkomna våra nya medlemmar över en fika på 
Tages men det fick skjutas fram till dessa att myndigheterna blåser faran över. 
 
Populära Tisdagsdags på Jamtli ,där föreningen brukar medverka, har som mycket 
annat varit inställd. 2019 lockade detta arrangemang 422 personer vilket var ett 
rekord. Ingrid Borgström är vår representant i organisationen. 
 
EKONOMI 
Resultat- och balansräkning, se bifogade handlingar. 
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SLUTORD 
Slutligen vill vi i styrelsen rikta ett stort tack till medlemmarna för det förtroende ni 
gett oss. De flesta av våra planerade aktiviteter har varit inställda och vi har därför 
beslutat att kompensera er medlemmar med avgiftsfria medlemsträffar under 2021. 
Vi vill också tacka och uttrycka stor uppskattning till er som medverkat i 
medlemsträffarna med musikunderhållning. Det gav oss alla en välbehövlig stund 
med glädje och fint umgänge trots ”hålla avstånd”. Vi sätter nu vårt hopp till det 
utlovade vaccinet och att vi snart kan starta upp med våra uppskattade 
medlemsträffar mm. 
 
 

 
Frösön mars 2021 
 
 
 
Majvor Enström Kristina Andersson   Gudrun Hermansson 
Ordförande Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Hans Widmark  Jan Karlsson  Gunhild Byh 
Kassör 
 
 
 
Tommy Weije 
   
 
 
 


