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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020  

 
Styrelsen för SPF Seniorerna Gamletull Halmstad lämnar härmed sin årsberättelse för 

verksamhetsåret 2020. 

 

STYRELSE 

 

Under året, föreningens 31:e verksamhetsår, har styrelsen haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Elisabeth Brink 

Företagsstöd 

Försäkringsansvarig 

Medieansvarig 

 

Vice ordförande  Rachel Gustavson 

Medlemsregisteransvarig 

Företagsstöd 

 

Sekreterare    Halina Arvidsson 

 

Kassör   Kerstin Adie 

 

Programansvarig  Christina Löfgren 

 

Studieansvarig  Monika Sandberg 

Programkommitté 

 

Reseansvarig   Ebbe Ankeraa 

Programkommitté 

 

Trafikombud   Göran Blomqvist 

 

KPR, adjungerad  Kerstin Johansson 

 

Hemsidan, adjungerad  Per Ohlsson 

 

Medlemmar, adjungerad  Maria Björkman 

 

Programkommitté, adjungerad Mona Klingberg 

 

Revisorer, ordinarie  Stig Johansson, Ingmar Kärrsten 

Revisorssuppleant  Birgitta Wiman 

 

Valberedning  Rachel Gustavson, Christina Löfgren  

 

Styrelsen har under året haft 9 sammanträden, (den 8 januari, 5 februari, 4 mars, 12 augusti, 9 

september, 7 oktober, 4 november och 9 december och 1 konstituerande sammanträde den 10 

februari. 
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KURSER/KONFERENSER  

Vid Hallands arkivförbunds årsmöte den 4 mars deltog Christina Löfgren och även digitalt vid 

deras extra årsmöte den 14 november. 

Distriktsstämman på Katrinebergs folkhögskola den 3 april blev inställt på grund av Covid 19 men 

den kunde genomföras den 19 augusti och var då digital. Elisabeth Brink deltog.  

I ordförandedagen den 21 oktober på Öströö, deltog Elisabeth Brink.  

I föreningarnas samrådsgruppsmöten har Elisabeth Brink och Rachel Gustavson deltagit. 

Samrådsgruppen har haft sex möten.  

Gymnastikledardag anordnades den 3 september på Gurkbänken i Vessigebro där Ingrid Måttgård 

deltog. 
 

MEDLEMMAR 

 

Föreningen hade vid årets slut 544 medlemmar. 

Vårt nya medlemsregister ”Miriam” har under året fungerat väl liksom medlemmens personliga sida 

på internet. Här kan medlemmen se vilken förening han/hon tillhör och administrera vissa uppgifter 

om sig själv samt läsa SPF Bladet.  

Inbetalningsavin för medlemsavgiften har skickats ut från förbundet samt två påminnelsebrev 

och de som därefter inte betalt har fått telefonkontakt av föreningens medlemsansvarig, Rachel 

Gustavson. 

Medlemskorten skickades ut till medlemmarna inlagd i Senioren 2020 nr 2. 

Program och medlemsinformation har sänts ut via post vid två tillfällen och utskick via internet har 

ökat beroende på att alltfler medlemmar har e-postadresser. 

 

Informationsmöten under våren och hösten, för nya medlemmar, har fått ställas in pga pandemin. 

 

Medlemsarrangemang 

 

Verksamhetsåret 2020 har präglats av Convid-19 och mycket få arrangemang har kunnat 

genomföras. Gemensamma luncher, temadagar och utflykter - allt har behövt ställas in och endast 

tre medlemsmöten, tävlingen Hjärnkoll och den årliga lunchen för de som fyllt 85 år under året, har 

genomförts. 

 

Programkommittén har bestått av Ebbe Ankeraa, Christina Löfgren, Monika Sandberg och Mona 

Klingberg. Medlemsmötena hålls normalt andra måndagen i månaden i Nikolai Församlingshem 

och då har olika medlemmar ansvarat för dukning och kaffeservering.  

 

Arrangemang har genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Per Ohlsson har 

ansvarat för vår hemsida där alla arrangemang, ändringar och nyheter har annonserats och följts 

upp, bland annat med bilder tagna av Bengt G Karlsson eller någon annan föreningsmedlem. 

Dessutom har våra arrangemang annonserats i Hallandsposten under Föreningsaktuellt och korta 

referat skickats till tidningens föreningssida. Vi har även använt oss av massutskick via e-post för 

att sprida information och nyheter. 
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Program medlemsmöten 

 

13 januari Fader Gunnar – min Fader, Thomas Rosendahl 

10 februari Årsmöte. Musikunderhållning med The Rashers 

  9 mars Har trädgården blivit ett måste? Peter Bengtsson, Dramalogen 

 

Utöver det deltog 7 medlemmar i nutidsorienteringen Hjärnkoll den 3 mars och 13 personer i den 

årliga lunchen för medlemmar, som under året fyllt 85 år. 

 

 

RESEVERKSAMHET  

Resor under verksamhetsåret 

 

15 februari  Revyn Hårfint! på Falkenbergs Stadsteater. 

 

Därefter drabbades vi av pandemin och alla planerade resor och studiebesök ställdes in. 

Vi hade bokat föreställningen Oliver på Göteborgsoperan 15 april, besök på Biltemas lager besöks 

18 mars, resa till Huskvarna den 29 april, stadsrundtur i Halmstad 7 maj och resa till Louisiana 20 

maj.  

 

Vi såg en möjlighet att pandemin skulle avta och att resor skulle kunna bli av på hösten och därför 

bokade vi om vårens program till hösten 2020 men tyvärr kom Folkhälsomyndigheten med nya råd 

som omöjliggjorde detta.  

 

Vi arrangerade istället 2 medlemspromenader med fika, den 1 oktober i Tylösand och 9 oktober i 

Påarp.    

   

 

STUDIEVERKSAMHET   

 

Under året har 269 medlemmar deltagit i 6 studiecirklar anordnade via Studieförbundet 

Vuxenskolan. Deltagandet har varit helt inställt under vissa tider på grund av Covid-19. Ungefär 

hälften av deltagarna har deltagit både vår och höst.   

 

Den årliga träffen med cirkelledarna ställdes in i år. I stället tackades de med personliga brev.  

Studiecirklar 2020   Cirkelledare  

 

Historia    Ilse Holm   

Litteraturcirkel   Ingrid Kristiansen    

Läsecirkel ”Bokkassen”   Eva Hansson, Marie Wulff 

Mobil och surfplatta    Kerstin Johansson 

Tillsammans mot ensamhet   Elisabeth Brink 

Tankar och funderingar kring Corona   Ilse Holm, Christina Löfgren  

 

  



                                      
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2020 Sida 5 
 

ÖVRIG VERKSAMHET     

 

Även den övriga verksamheten har starkt påverkats av pandemin och varit nästan helt inställd under 

verksamhetsåret. Endast verksamheter som skett utomhus har kunnat genomföras, dock med visst 

uppehåll.  

 

Bridge Karl XI:s servicehus  Kerstin Andersson och Karin Liljenberg  

Gymnastik för seniorer 2   Ingrid Måttgård 

 

Boule  

På grund av Corona-19 har boulespelet tidvis varit inställt, men i stort sett pågått året runt, inomhus 

från januari till april och utomhus resten av året. Ledare Lars-Erik Axelsson och Bertil Granath. 

 

Golf 

Golfspelarna i klubben har spelat en onsdag i månaden så länge vädret tillåter. Det har varit ett 10-

tal herrar och damer som företrädesvis har spelat 9 hål runt Halmstad. Avsikten är att fortsätta 

spelandet i samma omfattning kommande år, gärna då med fler deltagare. 

 

Näringslivsstöd 

I vår-och höstprogrammet har ett 20 tal företag deltagit, som därmed stöder föreningens 

verksamhet. Förhoppningsvis skall även dessa annonser bistå företagen i deras marknadsföring, då 

de har verksamhet av intresse för våra medlemmar. På grund av pandemin har näringslivet tappat 

kunder och så också vi har förlorat några sponsorer.  

 

Samarbete 

 

Samrådsgruppen 

 

Inom Halmstad kommun finns det en samrådsgrupp inom SPF som består av kommunens sju SPF-

föreningar. Syftet med denna grupp är att samarbeta i gemensamma intressefrågor av så kallad 

övergripande karaktär, där bl a en samfälld insats ska kunna ge ett bättre resultat för medlemmarna. 

I år redovisades resultat av en vårdvalsundersökning i Halland. Varje förening representeras av sin 

ordförande och ytterligare en styrelseledamot. I vår förening har Elisabeth Brink och Rachel 

Gustavson deltagit. Under året har man sammanträtt sex gånger. 

  

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

 

Rådet är ett rådgivande samarbetsorgan mellan pensionärsorganisationerna och politikerna i 

kommunens olika nämnder. För pensionärsorganisationerna viktiga frågor förs via KPR upp till 

kommunens olika nämnder och förvaltningar. Hemvårdsförvaltningen informerar vid varje 

sammanträde om planerade förändringar inom äldreomsorgen mm. Rådet har sammanträtt sex 

gånger under året. SPF i Halmstad har två ordinarie ledamöter. Kerstin Johansson är en av två 

ersättare i rådet. Dessa utses av Samrådsgruppen. Protokoll finns att läsa på kommunens hemsida.  

 

EKONOMI  

 

Föreningens ekonomi framgår av bifogad balans- och resultaträkning. 
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Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 250 kronor varav 130 kr/medlem har gått till 

förbundet och 20 kr/medlem till distriktet. 

 

SPF Seniorerna Gamletull tackar Halmstad kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Hallands 

Bildningsförbund och stödjande företag och övriga SPF-föreningar i distriktet för gott samarbete 

under året.  

 

Halmstad den 13 januari 2021 

 

 

Elisabeth Brink  Rachel Gustavson  Kerstin Adie 

 

 

Christina Löfgren  Göran Blomqvist       Ebbe Ankeraa 

 

 

Monika Sandberg  Mirjana Svensson  Halina Arvidsson 


