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Verksamhetsberättelse 2020 för SPF Seniorerna Gamla Bjered  
 
 
 
Inledning  Föreningens verksamhet år 2020 har präglats av pandemin. 

Fr.o.m. mitten av mars har de flesta av föreningens ordinarie 
aktiviteter ställts in. Vid höstens början kunde tre medlems-
möten med begränsat antal deltagare genomföras men därefter 
ställdes åter övriga aktiviteter in p.g.a. den ökade 
smittspridningen. Vissa utomhusaktiviteter har kunnat fortsätta 
som stavgång, boule, naturpromenader och naturvandringar.  

 
Medlemsantal Antalet medlemmar vid årets början 1072 och vid årets slut 

1046, en minskning med 2,4%. Föreningen har 29 
vänmedlemmar. 

 
Medlemsavgift För år 2020 var medlemsavgiften till SPF förbundet 250 kronor, 

varav 60 kronor gick tillbaka till SPF Seniorerna Gamla Bjered.  
Avgiften till förbund och distrikt höjdes 2018 men föreningen har 
valt att inte låta detta få genomslag för medlemmarna under 
åren 2019 och 2020.  
 

Styrelse  Ordförande Annette Jörgensen 
Vice ordförande  Dennis Berkström  
Kassör Gun-Britt Ohlsson 
Sekreterare Christina Hedlund  
Ledamot  Per Kullman (t.o.m. 25 februari) 
Ledamot  Sven Brandrup (t.o.m. 25 februari) 
Ledamot Annika Helsing Persson 
Ledamot  Ragnar Jonson (fr.o.m. 25 februari) 
Ledamot Lisa Kjellén (t.o.m. 25 februari) 
Ledamot Tor-Björn Langåsen (fr.o.m. 25 februari) 
Ledamot Birgitta Nilsson (t.o.m. 25 februari) 
Ledamot Eva Påhlsson (fr.o.m. 25 februari) 
Ledamot Christina Unell 
    

Styrelsemöten Styrelsen har haft tio ordinarie sammanträden och ett 
konstituerande sammanträde. Under pandemin har 
styrelsemötena genomförts digitalt. Arbetsmöte med den nya 
styrelsen hölls den 8 oktober. 
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Verksamhet Föreningen arbetar terminsvis med planering av verksamheten 
och trycker upp ett programhäfte, som normalt utdelas till 
samtliga medlemmar i januari respektive augusti. Inför hösten 
2020 trycktes inget program p.g.a. pandemin. Föreningen 
skickade istället ut en inbjudan till medlemsmöten när vi trodde 
att möten med begränsat antal deltagare och med vissa andra 
restriktioner skulle kunna genomföras.  
 

Sammankomster Årsmöte 
 Föreningen SPF Seniorerna Gamla Bjered höll sitt årsmöte  

den 25 februari på Bergagården i Bjärred. 
 
Medlemsmöten Föreningen har under året planerat för femton medlemsmöten 

inklusive julavslutning vid två tillfällen samma dag. Endast fem 
av de planerade medlemsmötena har kunnat genomföras. 
 
21 januari Henrik Widegren ”Skratt, inget man skojar bort” 
11 februari Håkan Olsson ”Solstrålarnas för- och nackdelar 

för oss” 
25 februari  Årsmöte 
 
Inställt våren  10 mars, den 24 mars, den 14 april, den 28 

april, den 12 maj och den 26 maj 
  
3 september Socialförvaltningen i Lomma kommun – ersattes 

av en video med information i oktober* 
13 oktober Jonas Brännström ”Vad är sambandet mellan 

hörselnedsättning och kognitiv prestation?” 
20 oktober Sixten Nordström ”Stora ögonblick i 

musikhistorien” 
22 oktober Kristina Åkesson ”Hur förebygger vi benskörhet 

hos äldre?” 
 
Inställt hösten 10 nov, 17 nov och 15 dec  
 
*Föreningens medlemmar inbjöds att ställa frågor, framför allt kring kommunens 
övertagande av äldreomsorgen, till Susanne Borgelius, socialnämndens ordförande, 
och till Emma Pihl, socialchef. Dessa frågor besvarades i videon.  

  
 Möte med nya medlemmar 
 Föreningen inbjöd alla nya medlemmar till en information  

om föreningen och dess verksamhet. Mötet planerades till den 
26 november men ställdes in p.g.a. pandemin. 
 

Övriga samman- 
komster Jazzkväll planerades men kunde inte genomföras. Den 

whiskyprovning som skulle ha ägt rum den 9 mars ställdes in. 
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Studiecirklar Följande cirklar planerade för att vara verksamma under år 
2020.  

   
Antik och kuriosa Akvarellmålning 
Teckning o målning Tradjazz 
Jazzcirkel Skånska Gästgivargårdar 
Körsång  Fotografering 
Stickcafé  Släktforskning 
Fotobok  Boule  
Bowling  Zumba (tre grupper) 

                                  Senior Yoga Qi-gong (två grupper) 
Cykling  Stavgång 
Golf  Bokcirkel (fem grupper) 

                                  Schack  Canasta  
                                  Matlagning (sju grupper) Bridge (fyra grupper) 
                                  Engelska Franska 

Spanska (två grupper) Träffpunkt - samtalsgrupp 
                                  Från frö till planta  

 
Pandemin gjorde att stora delar av cirkelverksamheten ställdes 
in. Några cirklar har kunnat bedriva verksamhet utomhus och 
några digitalt. Vid inledningen av hösten kunde 
några cirklar starta med ett begränsat antal deltagare i 
Stora salen. 

Fyra naturpromenader och åtta naturvandringar har 
genomförts under året.   

 
   Utflykter och resor Föreningen har under året planerat för arton olika resor och 

teaterbesök. P.g.a. pandemin har de flesta planerade arrange-
mangen ställts in. Följande har genomförts:                  

  
Datum Aktivitet 
  6 januari Nyårskonsert Malmö Opera 

18 januari Operan ”Tosca” Malmö Opera 

11 februari Ullared, shoppingtur 

25 februari Studiebesök i Malmö: Järgersro och PostNord 

  1 mars Operetten ”Orfeus i Underjorden”, Malmö opera 

27 september M  Musikalen ”Funny Girl” Malmö Opera  

 

Postlåderundan Under perioden den 27 maj – 10 juni arrangerades en typ av 
tipspromenad som föreningen benämnde Postlåderunda. Den 
sträckte sig över stora delar av Bjärred och kunde nås till fots, 
via cykel eller med bil. Drygt femtio svar lämnades in i tävlingen. 

Vikingatider Vid tre tillfällen under september/oktober inbjöd föreningen till 
guidade turer på Vikingatider i Hög. Tillfällena var fullbokade. 
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PUB och Quiz Den 11 mars inbjöd föreningen till en kväll på restaurangen The 
Place i Bjärred. Kvällen bjöd på Thaibuffé och Quiz. 

Filmvännerna Under hösten har filmvisning för medlemmar testats på 
Stationen 2.0. Tanken är att Filmvännerna ska ha en 
regelbunden verksamhet under 2021.  

Övrigt Översiktsplan för Lomma kommun  
Föreningen har skickat in synpunkter till kommunen avseende 
kommunens översiktsplan 2020. De synpunkter som framfördes 
hade fokus på frågor som är viktiga för seniorerna.  

 Socialstyrelsen 
 Föreningen ansökte och beviljades bidrag från Socialstyrelsen 

för insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 
Särskild verksamhetsberättelse lämnas för arbetet inom det 
projektet. Föreningen har sökt om bidrag från Socialstyrelsen 
även för år 2021.  

 
Samarbete Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 Föreningen har två ordinarie ledamöter och två ersättare i KPR 

som har haft ett fysiskt möte under året. Resterande tre 
planerade möten har ställts in p.g.a. pandemin.  Föreningens 
representanter har varit aktiva i digitala kontakter med 
sekreteraren i KPR för att få svar på olika frågor bl.a. rörande 
äldreomsorgen och om projektet Senior i skolan. 

  
 Övrigt samarbete  
 Styrelsemöten förläggs till Mötesplats Bjärred och två bokcirklar 

hade sina möten i lokalerna före pandemin. I normala fall sker 
det också ett programutbyte mellan Mötesplatsen och 
föreningen. 

  
 Medlemmar i föreningen är verksamma i projektet Senior i 

skolan som leds av kommunen. Under pandemin har detta legat 
nere. 

 
 Frivilliggruppen på Mötesplats Bjärred, där föreningens 

ordförande tillsammans med representanter från församlingen, 
Röda Korset och kommunen deltar, har legat nere under 
pandemin.  

 
 Projektledaren för kommunens övertagande av äldreomsorgen, 

Livia Jönsson, har bildat en fokusgrupp för diskussioner inom 
ramen för projektet. I denna fokusgrupp representeras SPF 
Seniorerna Gamla Bjered av Gull-Britt Melvanius och Irja 
Israelsson. 
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