
           

Styrelsen för SPF Seniorerna Idun Danderyd får härmed avge

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Styrelse 

Gull Axén ordförande, Torsten Sjögren vice ordförande, Björn Beermann (del av 
år)programansvarig, Gunvor Sahlqvist kassör, Gabriella Zaunders medlemsansvarig, 
Hans Iwan Bratt, webbansvarig., Lennart Grabe, ledamot, Ann Hammarberg, ledamot, 
Jan Halldin ledamot,. 

Funktionärer 

Bridge Åsa Orrgård,
Golf Ingegerd Linton
Ordinarie revisorer Sven Hedman och Monica Wikman revisorssuppleanter Marie 
Gadd och Ingrid Fürstenbach. 
Valberedningen har bestått av Tom Thyblad, sammankallande, Vera Håkansson och 
Erik Rossander 
Redaktionsgruppen har bestått av Christina Thyblad, redaktör, Gull Axén, Torsten 
Sjögren och Jan Halldin. 
Programgruppen har bestått av , Björn Beermann sammankallande, , Birgitta 
Palmbäck, Gull Axén. Från hösten har Lennart Grabe vikarierat för Björn Beermann och 
Ann-Charlotte Sillén tillkommit..
Representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) har varit Jan Halldin, och Gull 
Axén ordinarie samt Gabriella Zaunders och Hans Iwan Bratt ersättare. 

Medlemmar 

Medlemsantalet var vid årets ingång 902 och vid årets utgång 891 (276 män och 613 
kvinnor). Till följd av att förbundets nya system för medlemmar inte fungerat helt 
tillfredsställande har föreningen inte kunnat värva fler medlemmar på samma sätt som 
tidigare, rekrytering har skett huvudsakligen genom kontakter och på Seniordagen i 
Mörby C, som anordnas av kommunen.

Föreningens verksamhet under 2019 

Följande arrangemang har under året genomförts, delvis i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

15 januari Föredrag Godbitar från vår släktforskning
29 januari Tankar och funderingar inför slutet
19 februari Föredrag Mat och äldre
21 februari Besök på Villa Akleja i Vaxholm
12 mars Besök på Villa Mittag-Leffler 
2 april Besök av Leif Ahrle - glaskonstnär



           

13 – 16 april Resa till Holland med tulpaner 
7 maj Besök på Cedergrenska Tornet 
17 september Föredrag om Prerafaeliterna
19 september Idungolfen 
24 september Hantverksvandring i Gamla Stan
8 oktober Besök på Altorps begravningsplats, guidad tur
16 oktober Vandring i Djursholm under Kulturbiennalen
5 november Besök på Ersta
6 november Föredrag Det digitala arvet
20 november Underhållning av Söderbandet
26 november Föredrag om hjärtrytmrubbningar

Fyra planerade aktiviteter har måst ställas in till följd av för svagt intresse, nämligen:

Utflykt till Drottningholms slott i maj
Föreläsning om munhygien i september
Röd sol över Kina
Resa Andalusiens skatter i november

Alla Iduns övriga aktiviteter under året har varit väl besökta. Vandringar är en ny typ 
av aktivitet som varit uppskattad, liksom mingel tillsammans med övriga föreningar 
som finns på Edsviksvägen 1A.

Under hösten har vi haft en studiecirkel i Släktforskning.

I resesamarbetet med Övriga föreningar inom SPFs NO-grupp genomfördes två resor 
under sommaren:
Operaresa till Savonlinna i juli
Bohuslän i augusti. 

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. För närmare information hänvisas till balans- och 
resultaträkning samt sammanställning av ekonomiskt utfall per genomförd aktivitet.

Styrelsearbetet

Styrelsen har hållit 10 (tio) protokollförda sammanträden under 2018, varav ett i 
samband med en styrelsekonferens i början på hösten. 

Representanter från styrelsen har deltagit i Distriktets ordförandekonferenser.  Vi har 
deltagit i konferens om nya stadgar för SPF. Under hösten har vi också deltagit i 
diskussioner om de remisser som ska behandlas på kongressen i sommar.

Under hösten har vi svarat på motioner från Förbundet om Boendepolitiskt program 
och Förslag till nya stadgar för SPF. Idun har dessutom skickat en motion om Hälso- 



           

och sjukvårdspolitiskt program. Motionerna ska behandlas på SPFs kongress som 
infaller i juni 2020 i Stockholm.

Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer under året. Redaktör för 
medlemsbladet är Christina Thyblad. Genom annonsintäkterna är medlemsbladet i 
stort sett självbärande.

Idun har deltagit i två möten i SPF Seniorernas Samverkan Nordost, vi var värdar för 
mötet som var i september. En resegrupp finns för ett samarbete mellan föreningarna 
om resor. Idun har deltagit vid fyra tillfällen, Idun var värd för mötet i november.. 

Samarbetet mellan föreningarna som är verksamma i Kevinge seniorboende under 
benämningen Kevingerådet har fortsatt. Syftet med rådet är att bättre utnyttja 
lokalerna i huset för föreningarnas arbete, eftersom tillgången till föreningslokaler i 
kommunen är begränsade. Under året har detta resulterat i en gemensam aktivitet, 
föreningsmingel, vid två tillfällen.  Boende i huset har också deltagit i minglen.

Kulturbiennalen som arrangeras av Danderyds kommun gick av stapeln i oktober. Idun 
medverkade tillsammans med STF Nordost genom en vandring ”Arkitekters avtryck i 
Djursholm”. Vandringen var mycket uppskattad med 35 deltagare.

Under hösten påbörjades ett arbete med att göra en kompletterande hemsida för 
föreningen. Denna har gjorts av Hans Iwan Bratt och är anpassad att passa läsplattor 
och mobiler. Den nya hemsidan togs i bruk i december 2019

Programgruppen 

Under året har programgruppen sammanträtt 5 (fem) gånger, dessutom haft ett flertal 
kontakter per mejl och telefon med arrangörer och medlemmar. 

Kommunala pensionärsrådet & Förtroenderåden 

Under året har Kommunala pensionärsrådet (KPR) sammanträtt 4 (fyra) gånger. 
Arbete har präglats av kommunens nedskärning av kostnader. Närmare information 
från dessa sammanträden återfinns i samtliga medlemsblad. 

Under året har Idun engagerats i s.k. fokusgrupp som ser över detaljplanen för området 
kring Djursholms torg.

Förtroenderåden finns på̊ samtliga omsorgsboenden i kommunen. Den nya ordningen 
för samarbetet, som infördes i början av 2019 har under hösten fungerat mindre 
tillfredställande, då flera av verksamhetscheferna slutat.
 
Iduns deltagande i sjukvårdsgruppen 

Sjukvårdsgruppen består av 10medlemmar från SPF Seniorerna Idun Danderyd och 2 
medlemmar från PRO Danderyd. Ordförande  i gruppen har varit Jan Halldin och som 
sammankallande sekreterare har Gabriella Zaunders fungerat. Alla medlemmar i 



           

gruppen har tidigare arbetat i olika yrkesfunktioner inom vård och omsorg. 
Målsättningen är att bevaka äldrevårds- och äldreomsorgsfrågor utifrån perspektivet 
De äldre i Danderyd. Information om gruppens arbete finns i artiklar i medlemsbladen. 
Under året har gruppen träffats 9 gånger.

Friskvård – ute och inne 

De olika aktiviteterna golf och bridge ger stimulans, god social samvaro och är mycket 
uppskattade. 
Golf: Ingegerd Linton har varit ansvarig för verksamheten under 2018. Årets tävling 
Idungolfen gick av stapeln den 19 september med 15 deltagare. 
Bridge: Torsdagsbridgen har ägt rum på Kevinge seniorboende torsdagar mellan kl 13-
17 med upp till 28 deltagande/gång under ledning av Åsa Orrgård. 
 
Slutord 

Under det gångna verksamhetsåret har vi bevakat pensionärspolitik, sjukvårds- och 
pensionsfrågor. Den 12 november arrangerades Seniordagen i Mörby Centrum, där vi 
också̊ deltog. Vi har även haft regelbundna möten med andra SPF-föreningar i 
nordöstra Storstockholm (SPF Seniorerna Samverkan Nordost). Representanter för 
styrelsen har dessutom deltagit i av distriktet anordnade ordförandekonferenser.

Styrelsen framför sitt varma tack till Danderyds kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Idun-medlemmar som på olika sätt hjälpt oss i vårt föreningsarbete. 

Danderyd i januari 2020 

Gull Axén, Torsten Sjögren,, Gunvor Sahlqvist, 

Gabriella Zaunders Björn Beermann Hans Iwan Bratt

Lennart Grabe Jan Halldin Ann Hammarberg


