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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018. 
 

Styrelsen för SPF Seniorerna Grödinge, org.nr 802422–9075, får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 2018. 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Berit Åsberg  vald för år 2018 
Vice ordförande Margareta Ståhlberg vald t.o.m. år 2019 
Kassör  Siw Olsson  vald t.o.m. år 2018 
Sekreterare  Sven-Erik Stenervall vald t.o.m. år 2018  
Medlemssekreterare Sven-Ove Johansson vald t.o.m. år 2018  
Ledamot  Inger Sundlin  vald t.o.m. år 2018 
Ledamot  Stefan Sundlin vald t.o.m. år 2019 
Ledamot  Ann-Margret Örnberg  vald t.o.m. år 2019 
Ledamot  Ulf Keskitalo  avgick ur styrelsen och föreningen aug. 2018 
 
Styrelsen har under året haft 12 st. protokollförda sammanträden och därutöver 2 st. så kallade 
”kuverteringsmöten” inför våra utskick till medlemmarna. 
 
 
Övriga funktionärer 2018 
Revisorer  Birgitta Herbst, Ingrid Friman  
Revisorersättare Kurt Hassel  
Valberedning  Sören Morberg, Kurt Hassel, Egon Söderberg 
Medlemssekreterare Sven-Ove Johansson 
Webmaster  Stefan Sundlin, Sven-Ove Johansson  
Event-redaktör Leif Åsberg  
Klubbmästare Margareta Ståhlberg 
Programansvariga Ann-Margret Örnberg, Lisbeth Collin, Merike Blomberg-Johansson 
Reseansvariga Margareta Ståhlberg, Inger Sundlin, (Gertrud Edvardsson avled juli-18) 

Anki Lauberg fr.o.m. sept. -18 
Friskvårdsansvariga Leif Åsberg, Birgitta Herbst, Mari-Ann Ståhl 
Boule  Ingemar Lindström 
Bridge   Leif Olsén, Christer Brandt  
Handarbets-datacafé Birgitta Herbst, Sven-Ove Johansson, Stefan Sundlin, Tore Lindqvist  
Studieledare  Vakant   
Hörselombud Sif Brenick-Lindqvist 
Synombud  Inger Sundlin 
KPR  Ann-Margret Örnberg, Margareta Ståhlberg 
Södertörnsgruppen Berit Åsberg, Margareta Ståhlberg 
Teaterombud Merike Blomberg-Johansson 
Klubbvärdar Lag 1 Sif Brenick-Lindqvist, Tore Lindqvist 
  Gunnel Rispling, Anita Moberg 
Klubbvärdar Lag 2 Leif Åsberg, Birgitta Pihl 

Agneta Sandehult, Birgitta Herbst 
Ersättare klubbvärdar Agneta Sandehult, Ingrid Söderberg  
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Medlemmar 
Vid utgången av 2018 hade SPF Seniorerna Grödinge 184 ordinarie medlemmar och 
14 vänmedlemmar.                                                                                                                                       
Vänmedlemmar är ordinarie medlemmar i en annan SPF förening.  
Under året har föreningen utökats med 12 ordinarie medlemmar samt 1 vänmedlem.                                                                    
Utträdda och frånflyttade medlemmar har uppgått till 17. 
Följande 8 medlemmar har under året avlidit: Henry Bergström, Urban Gerne,  
Marita Broby, Börje Andersson, Gertrud Edvardsson, Karin Larsson, Nils-Olov Olsson och  
Nils Oskar Nilsson. 
 

Ekonomi 
Ekonomin för år 2018 har varit god. Det kommunala lokal- och aktivitetsbidraget är ett fint 
bidrag till vår lilla förening. Våra medlemsmöten har gått med ett litet underskott då det har 
varit svårt att hitta bra underhållare till rimliga priser. Föreningen har även sponsrat en del av 
vår- och jullunchen. Föreningen har även i år bjudit in 85+are till ett möte i vår lokal. Det har 
varit mycket uppskattat av alla. Styrelsen och övriga funktionärer har blivit bjudna på 
Restaurang Vårsta som en uppmuntran för gott föreningsarbete under året. 
Föreningens resultat kommer att redovisas vid årsmötet med resultat- och balansräkning efter 
revisorernas granskning. 
 
Medlemsmöten 
Föreningen har under 2018 haft 8 medlemsmöten i Grödinge Bygdegård och en vårlunch på 
Hagabergs folkhögskola. 338 medlemmar har deltagit i dessa. 
På årets första medlemsmöte den 17 januari fick vi besök av Helena Wanrud, som berättade 
om Mallorca. 
Onsdagen den 14 februari var det årsmöte. 
Den 21 mars fick vi höra Heidi Baier och Pär Sörman tolka Dan Andersson i ord och ton. 
Den 18 april berättade Michael Lechner historien om rånaren Robert Carlsson. 
I maj var det så dags för en härlig vårlunch på Hagabergs folkhögskola. 
Onsdagen den 19 september fick vi besök av Botkyrka Riksteaterförening, som presenterade  
höstens program. 
Den 17 oktober fick vi på nytt besök av Björn Hemstad. Denna gång med programmet 
”Gobitar på nytt sätt”  
Den 21 november spelade Stockholms Psalmodikongrupp ”En sträng” både folkmusik och 
psalmer samt berättade om 1800-talets vanligaste instrument. 
Onsdagen den 12 december var det så dags för årets sista medlemsmöte med den  
sedvanliga jullunchen. 
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Representation 
Vi försöker representera vår förening så mycket vi kan. 
Margareta Ståhlberg och Ann-Margret Örnberg representerar oss i KPR (kommunala 
pensionärsrådet). 
Berit Åsberg är vår representant i Södertörnsgruppen (vår samverkansgrupp på Södertörn). 
Även Sven-Ove Johansson och Margareta Ståhlberg har deltagit där, beroende på vilka 
ärenden som tas upp. 
Berit Åsberg representerade föreningen på Distriktsstämman. 
Vi deltar på Distriktets Seminarier och utbildningar när tillfälle ges. 
 
AKTIVITETER 
 
Rese- och utflyktsgruppen 
Under året har resegruppen bestått av Margareta Ståhlberg Inger Sundlin samt 
Gertrud Edvardsson under våren och från hösten Anki Lauberg. 
Fredagen 26 januari besökte vi Nobelmuseet i Gamla stan där vi fick en guidad visning av 
museet, 9 medlemmar deltog. 
Den 28 februari blev besöket på Fotografiska museet tyvärr inställt p.g.a. snöoväder.                                                                                                 
Den 25 mars åkte vi till ”Konst och Musik” i Waxholm. Ett mycket uppskattat besök som 
avslutades med lunch på Waxholms hotell. 12 deltagare från SPF Grödinge. 
Den 23 april åkte vi till Gnesta och besökte Åmells Möbler som tillverkar möbler i gammal stil. 
Det var 12 st. medlemmar som deltog. 
Långholmen i maj blev inställd p.g.a. för få anmälningar. 
Den 25 september ställdes resan till Marabouparken in av resebolaget.  
Den10 oktober besökte 3 medlemmar Andy Warhol utställningen på Moderna Museet 
Den 8 november besökte vi Nynäshamns Ångbryggeri som tillverkar öl. 
Där fick vi en guidad visning av bryggeriet samt smakprover på olika ölsorter. 
Det var 22 st. medlemmar som deltog. 
Den 5 december besökte vi Ersta museum där vi fick en guidad visning och berättelse om hur 
diakonissorna levde. 10 st. medlemmar deltog. 
Totalt deltog 68 medlemmar på våra resor och utflykter under 2018. 
 
Bowling 
Vi har varit 10–14 personer som träffats en gång per vecka på Bowl 4 Joy i Vårby. Bra banor, 
trevlig personal och god service. Resultaten varierar men vi tycker att vi blir lite bättre för varje 
säsong vi spelar. Humöret är dock alltid på topp. 
Leif Åsberg. 
 
Yoga 
Under våren startade vi yogan i Tullinge Yogacenters fina lokaler med 14 deltagare från 
Grödinge och 9 deltagare från SPF i Botkyrka som vi samarbetat med under året. 
Höstens kurs lockade endast 5 deltagare och 4 deltagare från Botkyrka. 
Alla har varit mycket nöjda och vår ledare Maria Nordén Norman har med stor entusiasm 
jobbat med oss.  
Vi hoppas att vi får fortsätta till våren med nya deltagare från Grödinge och Botkyrka. 
Birgitta Herbst  
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Vandringar 
Vi har under året genomfört tre vandringar med matsäck och överraskningar. Den första 
genomfördes under våren och gick i trakten av Krampan och deltagarna bjöds på 
vildsvinskebab.  
I början av hösten genomfördes två vandringar på Djurgården; en kortare på ca. 2 km och en 
längre på ca.13 km, dvs. runt hela ön.  
Leif Åsberg, Birgitta Herbst och Mari-Ann Ståhl. 
 
Hantverk- och Datahjälp 
Verksamheten har pågått i vår lokal på Malmtorpsvägen 13 ggr under våren och hösten 2018. 
Många har kommit för en stunds trevlig samvaro. Vi har handarbetat och fått hjälp med 
datorer, plattor och telefoner av Sven-Ove, Stefan och Tore som hjälpt till med det tekniska. 
Fikat har vi gjort till självkostnadspris. 
Birgitta Herbst 
 
Boule 
Ett 10-tal av våra medlemmar har under året mer eller mindre aktivt spelat boule.  
Sommartid har det varit utomhusspel på banorna vid Malmtorp i Grödinge, vid Sylvanders väg 
i Uttran och vid Brantbrink i Tullinge. Vintertid har spelplatsen varit Björnkullahallen i Huddinge. 
Vi har haft ett mycket bra samarbete med boulespelare från PRO Grödinge. 
Kontaktperson har varit Ingemar Lindström 
 
Bridge 
Under året har vi spelat ca 30 gånger i SPF-lokalen Malmtorpsvägen med ca.12 deltagare. 
Varje gång spelar alla 20 givar (brickor) på något över 3 timmar. Detta innebär att under hela 
året har var och än spelat 600 givar och har tillbringat mer än 100 timmar i vår fina SPF-lokal. 
För att pigga upp hjärnan, har vi tillsammans druckit ca 300 koppar kaffe och ätit egna mackor, 
i kafferasterna. 
Ledare har varit Leif Ohlsén och Christer Brandt 
 
Fredags-Pub 
Under 2018 har vi haft 7 pubkvällar i lokalen på Malmtorpsvägen. 
Fyra på våren och tre på hösten. 
Birgitta Herbst, Mari-Ann Ståhl, Leif Åsberg, Gunilla Swärd och Sune Sandberg 
 
Grödinge 2019-01-14 
 
 
………………………… ……………………… ………………………. 
Berit Åsberg Margareta Ståhlberg Siw Olsson  
 
………………………… ……………………… ……………………….. 
Sven-Erik Stenervall Sven-Ove Johansson Inger Sundlin 
 
………………………… ………………………. 
Stefan Sundlin Ann-Margret Örnberg 


