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Kallelse till ÅRSMÖTE 

SPF Seniorerna Kvarnen 

den 12 feb. 2018 kl.14.00 i Harplinge församlingsgård. 

MOTION skall ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 1 januari 2018 under adress: 

Ordf. Hans Emanuelsson  

Haverdals Tvärväg 10, 305 70 Haverdal.  

 

Efter årsmötesförhandlingarna är det dags för Frazzes melodikryss.  

En stunds korsordsklurigheter som bygger på härliga låtar från hela 1900-talet. 

Föreningen bjuder på kaffe och förtäring. 

Varmt välkomna! 

SPF Seniorerna Kvarnen  

Styrelsen 

 

OBS. 

Nedan följer föredragningsslista och årsberättelsen 
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Föredragningslista vid årsmöte med SPF Seniorerna Kvarnen  

1. Mötet öppnas 

2. Parentation 

3. Val av ordförande och sekreterare 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

5. Mötets stadgeenliga utlysande 

6. Fastställande av föredragningslista 

7. Behandling av styrelsens årsberättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Beslut om resultat- och balansräkning 

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om ersättningar till styrelsen. 

12. Behandling av motioner 

13. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 

14. Beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut 

15. Beslut om budget och plan för verksamheten 

16. Beslut om årsavgift för 2019 

17. Beslut om antalet styrelseledamöter 

18. Val av ordförande 

19. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

20. Val av revisorer och ersättare 

21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma 

22. Val av KPR-ombud 

23. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

24. Val av valberedningens ordförande  och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen 

25. Övriga frågor 

26. Mötets avslutning 
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Årsberättelse 2017 
 
Föreningen höll sitt tjugonionde årsmöte i Harplinge församlingsgård måndagen den 13 

februari 2017. Föreningens ordförande Hans Emanuelsson öppnade sammanträdet och hälsade 110 

medlemmar välkomna. 

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Christer Henriksson och till sekreterare Inger Engstrand. 

 

Medlemmar 

Föreningen hade den 1 januari 516  medlemmar och den 31 december 534  medlemmar. 

 

Styrelsen 

Hans Emanuelsson ordförande, Inger Edling vice ordförande, Beit Wiklund kassör, Inger Engstrand 

sekreterare, Pia Flodin, Thorsten Gantén och Anders Kinch ledamöter. 

Styrelsen har under året hållit 14 sammanträden. Dessutom har styrelsen deltagit i kurser, konferenser,  

sammanträden och event. 

 

Revisorer 

Margareta Fredin och Thore Jeppsson har varit ordinarie revisorer med Brita Andersson och  

Carl-Axel Sjögreen som ersättare. 

 

Ombud distriktsstämman 

Ordinarie ombud till distriktsstämman har varit: Hans Emanuelsson, Inger Engstrand, Berit Wiklund, 

Christina Pedersen, Pia Flodin, Anders Kinch och Lennart Magnusson. Ersättare har varit: Yvonne  

Werneman, Birgit Sjöholm, Britta Lindgren och Inger Edling. 

 

Ledamöter Samrådsgruppen 

Ordinarie ledamöter i samrådsgruppen har varit Hans Emanuelsson och Inger Engstrand. 

 

KPR-ombud 

Inger Engstrand har varit KPR-ombud 

 

Försäkringsansvariga 

Berit Wiklund har ansvarat för medlemsförsäkringar i Skandia och Teuvo Byrsell för försäkringar i 

Länsförsäkringar. 

 

Valberedningen 

I valberedningen har Barbro Ericsson varit ordförande och ordinarie ledamöter har varit Göran 

Eriksson, Lennart Magnusson, Kjell Eliasson samt Sven Olsson. 

 

Hemsidan 

SPF Seniorerna Kvarnens hemsida, www.spfseniorerna.se/kvarnen har successivt uppdaterats med 

löpande händelser och aktiviteter i form av reportage, referat och bilder m.m. Nytt för i år är att 

protokoll, årsberättelse m.m. finns på hemsidan liksom porträttbilder på styrelsen och ett flertal 

funktionärer liksom ett nytt avsnitt om Miljö. Ansvarig för hemsidan har varit Anders Kinch. 

 

Övriga funktioner 

Studieansvarig: Pia Flodin 

IT- och medlemsansvarig: Thorsten Gantén 

Reseledare: Inger Edling 

Rekryteringsansvariga: Styrelsen 

Trafikombud: Sven Olsson 

Friskvårdsansvarig: Britta Lindgren 

Hörselombud : Birgit Sjöholm 

Kaffe- och lotterikommitté: Christina Pedersen sammankallande, Marlene Bernhorn  lotteriansvarig, 

Inger Edling, Roland Edling, Eivor Johansson, Per Pedersen, Arne Risberg och Birgit Risberg 

ledamöter 
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Områdesaktivatörer: Sven Olsson Gullbrandstorp, Birgit Sjöholm Harplinge, Ethel Gustavsson 

Haverdal 

 

Månadsmöten 

Januari   

Dan Eriksson sjöng visor från Bellmans tid till vår. 

 

Februari   

Årsmöte som hölls under Christer Henrikssons ordförandeskap. Efter årsmötet bjöd Lasse Fagerberg 

oss på lite av sina vinkunskaper. 

 

Mars   
Daniel Eråker, som driver Slöinge Kafferosteri, berättade om kaffeodling och rostning och vi fick 

smaka på olika sorters kaffe under tiden. 

 

April   
Till musikframträdande, sprakande bildspel och spännande berättelser, bjöd Ben Olander oss på en 

musikalisk resa genom Halland och bland människor som lever här. Information av Anna-Karin 

Svensson kommunens syn/ hörselinstruktör. 

 

Maj   

Susanne Erlandsson, som varit aktiv inom svensk fotboll i många år  bl.a. som vice ordförande i 

Svenska Fotbollsförbundet samt haft ledande poster inom svensk damfotboll och internationell fotboll, 

berättade om sina rika erfarenheter från föreningslivet. 

 

September 

Inställt p.g.a. sjukdom. 

 

Oktober 
Meteorolog Mats Andersson, från SMHI i Malmö, berättade om hur de gör väderprognoser och vad 

klimatförändringarna kan ställa till med. 

 

November   
Glad svängig 50-60-tals  Rock´n roll spelade Viktoria Rockers. På repertoaren fanns bl.a. Elvis, Eddie 

Cochran, Roy Orbison, Chuck Berry, Cliff Richard, Fats Domino, Jerry Williams och Ove Thörnkvist.  

 

December   

Luciafirande med luciatablå av Harplinge kyrkas barnkör under ledning av kantor Eva Persson. 

 

Övriga arrangemang 

Reseansvarig ansvarar för resor. I februari besökte 36 personer Hallands Astronomiska Sällskap, 

HAS, som just flyttat verksamheten till Plönninge. Vi fick gå runt till tre stationer där föreningens 

medlemmar berättade för oss om rymden och alla stjärnorna. Dessvärre var det molnigt, så vi kunde 

inte titta i deras stora kikare, men det var givande och intressant ändå. 

I maj gjorde vi en resa till nordvästra Skåne. Vi besökte Dagmar Glemmes konstgård i Hasslarp. 

Lunch åt vi i Höganäs saluhall innan vi åkte till Birgit Nilssons museum i Västra Karup. 49 nöjda 

personer deltog i resan. 

Trafikinformation. Trafikinformation har givits på månadsmötena.. 

Bilutflykten i trafiksäkerhetens tecken, som gav nya nyttiga kunskaper, genomfördes den 16 augusti 

med drygt 30 deltagare som samåkte i egna bilar. Årets hemliga mål var Wapnö. En trevlig utflykt. 

Träff nya medlemmar den 8 mars. Till träffen för information till nya medlemmar, under 2016, var 

det en 50% uppslutning. Det blev en mycket trevlig samvaro med utbyte av erfarenheter och nya idéer. 

Ifrån Kvarnen deltog styrelse, cirkelledare, ombud, aktivatörer och idégrupp. 

Kransbindning. Lagom till påsk hjälpte oss Birgitta Svensson från Fäberga att göra vackra påsk- eller 

vårkransar. Ett tiotal personer deltog. 

Pubkväll. Pubkvällen den 3 maj var som vanligt fulltecknad och mycket uppskattad. Det var fin 

underhållning av trubadur, god mat och god dricka i olika former. 
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Fågelskådning11 maj. En kylig, mulen och råkall kväll, men regnet hade i alla fall upphört, samlades 

13 deltagare vid "Snusaleet" i Västerhagsskogen. Under ledning av Lasse Blomkvists skickliga 

ledning fick vi se, höra och känna igen en hel del arter. Men på grund av kylan var det inte så livligt i 

skogen som vi hoppats. Lasse lärde oss också att biotopen är viktig för vårens olika sångfåglar. Vädret 

var tråkigt men vi hade roligt. 

Golf. Årets Klubbmästerskap avhölls den 17 maj på Haverdals GK. 40 spelare mötte upp varav 15 

tävlade i A-klassen och 25 i B-klassen. Efter golfrundan intogs som vanligt lunch i restaurangen och 

därefter  blev det prisutdelning. 

Klubbmatch med SPF Falkenberg på Vinberg GK den 9 augusti. Kvarnen ställde upp med 22 spelare 

medan Falkenberg hade 32. Man räknade de 10 bästa resultaten och tyvärr var det Falkenberg som 

vann denna gången. De hade 731 slag och  Kvarnen 762 slag. 

Sommarfesten i början av juni blev en succé. Vädret var jättefint och vi kunde starta i trädgården med 

välkomstdrink. Maten, nypotatis och matjessill, var god och efterrätten, paj med vaniljsås, var perfekt . 

Placeringskort, som vi också hade förra gången, gjorde att alla fick nya kontakter. Kvällen avslutades i 

trädgården och fortsatte långt in på nattkröken. 

Lunch 85+. I årets lunch för våra 85+- medlemmar, på Kvibille Gästgiveri, deltog 36 personer. Både 

maten och krögarens berättelse om gästgiveriets historia uppskattades mycket. En skön eftermiddag. 

Hälsa. Friskvårdsansvarig och hörselombud har på månadsmöten bl.a. informerat ifrån 

inspirationsdagarna  för folkhälsoansvariga i distriktet. 

Hälsodag 30 augusti i samlingssalen på Harplinge Äldreboende. Program: Tandinfo. av tandläk. Anna 

Ahlvin, Region Halland. Grön supernyttig Häxdryck. Pausgympa med Yvonne Werneman. Sedan 

behövde vi solskenssoppa, på exotiska frukter, och skorpa. Madeleine Magnusson avslutade dagen 

med att tala om fördelar med Mindfullness. 

Föreläsning tema Livslust  den 16 oktober. I samarbete med Harplinge- Steninge församling 

arrangerades en föreläsning kring ämnet Livslust- om konsten att behålla sin livslust och glädje efter 

fyllda 65 år. Medverkande: Kyrkoherde Peder Jarnvall och Katarina Erixon, leg. 

psykolog/psykoterapeut vid Hallands sjukhus Halmstad, som föreläste om åldrande och demens. 

Drygt 50 personer deltog.  

I den efterföljande studiecirkeln med tre träffar deltog 12 personer. 

Räkfrossa på Annies Gård.  På räkfrossan den 2 november var det fullsatt salong. Det serverades 

räkor med tillbehör och olika drycker och avslutades med kaffe och hembakad kaka. Två spelmän 

underhöll oss och gjorde kvällen mysig med mycket mingel och trevliga kontakter. En fantastiskt 

lyckad kväll! 

 

Studieverksamheten  

Våren 2017 
Studiecirkel: Läs och res- Göta Kanal, blå vägen. Ledare Göte Johansson 

Studiecirkel: Läs och res- Södra England. Ledare Teuvo Byrsell 

Studiecirkel: Whiskyprovning. Ledare Thorsten Gantén 

Studiecirkel: Harplingeböckerna. Ledare Barbro Ericsson 

Studiecirkel: Matlagning för herrar. Ledare  Hans Emanuelsson, Per- Gunnar Wiklund 

Studiecirkel: Engelsk konversationskurs. Ledare Jennifer Ellis. Information: Inger Edling 

 

Hösten 2017  

Studiecirkel: Läs och res- Finland. Ledare Göte Johansson 

Studiecirkel: Engelsk konversationskurs. Ledare Jennifer Ellis. Information: Inger Edling 

Studiecirkel: Whiskyprovning. Ledare Thorsten Gantén 

Studiecirkel: Harplingeböckerna. Ledare Barbro Ericsson 

Studiecirkel: Matlagning för män. Ledare Hans Emanuelsson, Per-Gunnar Wiklund 

Studiecirkel: Bokcirkel. Ledare Pia Flodin 

 

Aktivitetsgrupper 

Boule: Den 18 april startade vi årets boulespel. Antalet medlemmar är 35. 

Speltillfällena har varit ca 70 med ca 17 st. personer /gång.  Ca 1200 personer under året. 

Bridge: Antalet inskrivna medlemmar är 41 och man har spelat 32  gånger under året med ca 46 

deltagare per gång.  Detta ger totalt 1472 personer under året.(Flera SPF medlemmar är inskrivna i 

andra bridgeklubbar.)  

Fortsättningskurs i Bridge startade  i höst med 26 deltagare och 10 ggr. Totalt 260 personer.  
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Canasta: Antalet inskrivna medlemmar är 25 och utav dessa är ca 17  närvarande vid speltillfällena 

som varit 35 under året. Detta blir ca 595 personer under året. 

Gymnastik: Antalet inskrivna medlemmar  år 2017  har varit 77 och man har gymnastiserat 28 gånger 

med i snitt 42 medlemmar/gång. Totalt ca 1176 personer under året. 

Stavgång: Antalet inskrivna medlemmar är ca 50. Under året har man träffats 32 gånger med i snitt 33 

deltagare/gång.. Detta ger totalt under året ca 1056 personer. 

Vattengymnastik: Gymnastiken har varit i lasarettets rehabpool med två grupper med 9 deltagare i 

varje. Antalet träffar har varit 24 per grupp och år. Medeltal ca 8 deltagare/grupp. Totalt ca 384 

personer under året. 

Yoga: Yogan har varit på Annies gård 21 gånger under året med 36 inskrivna medlemmar. Snitt/gång 

har varit 32 personer. Totalt 672  personer under året. 

 

Slutord 
SPF Kvarnen har under året haft en fin medlemsutveckling och vi är nu 534 medlemmar. 

Under året har vi fortsatt med våra trevliga kvällar: räkfrossa, pubkväll och en sommarfest, oftast med 

musikalisk underhållning. Kvällarna blir fort fulltecknade. Problemet är att vi inte har en lokal som 

kan ta emot fler medlemmar. 

Vår målsättning i styrelsen är att alla ledare och aktivatörer skall erbjuda ett så varierat program som 

möjligt. 

Vi får bidrag från kommunen som är baserat på antalet medlemmar och aktiviteter. Det är därför 

viktigt att alla medlemmar är aktiva på ett eller annat sätt. 

Vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ger oss bidrag till en del aktiviteter. 

 

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla aktivatörer, ledare, kaffekommitté och medlemmar för 

det gångna året. 

 

Haverdal i december 2017 

Styrelsen 

...................................................  ..................................................... 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Edling v:e ordförande 

 

 

....................................................  ....................................................... 

Berit Wiklund kassör   Inger Engstrand sekreterare 

 

 

......................................................  .......................................................... 

Pia Flodin    Thorsten Gantén 

 

 

........................................................ 

Anders Kinch 

 


