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SPF Seniorerna Kvarnen 

Årsberättelse 2016 

 
Föreningen höll sitt tjugoåttonde årsmöte i Harplinge församlingsgård måndagen den 8 

februari 2016. Föreningens ordförande Barbro Ericsson öppnade sammanträdet och hälsade 107 

medlemmar välkomna. 

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Thore Jeppsson och till sekreterare Inger Engstrand. 

 

Medlemmar 

Föreningen hade den 1 januari 468 medlemmar och den 31 december 516 medlemmar. 

 

Styrelsen 

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

sekreterare, Bengt Hultén, Thorsten Gantén och Berit Tillberg 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. 

 

Valberedningen 

I valberedningen har Barbro Ericsson varit ordförande med Göran Eriksson och Lennart Magnusson 

som ledamöter. 

 

Ombud distriktsstämman 

Ombud till distriktsstämman har varit: Hans Emanuelsson, Inger Edling, Inger Engstrand, Berit 

Wiklund, Torsten Gantén och Birgitta Eriksson med ersättare Barbro Ericsson, Berit Tillberg samt 

Bengt Hultén. 

 

Försäkringsansvariga 

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

Länsförsäkringar. 

 

Övriga funktioner 
Studieansvarig: Bengt Hultén 

Reseledare: Margareta Hultén 

Rekryteringsansvarig: Styrelsen 

Trafikombud: Göran Eriksson sammankallande och Sven Olsson ledamot. 

Friskvårdsansvariga: Birgitta Eriksson sammankallande och Britta Lindgren ledamot. 

Hörselombud: Birgit Sjöholm 

KPR-ombud: Hans Emanuelsson. 

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

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

ledamöter. 

 

Hemsidan 

SPF Seniorerna Kvarnens hemsida, www.spf.se/kvarnen, har under året uppdaterats med löpande 

händelser i form av reportage, referat och bilder samt mindre videofilmer till respektive aktivitets sida. 

Byte av leverantör, från Föreningssupport till Softronic, har förberetts med kurser m.m. och beräknas 

komma igång i december 2016. Ansvarig för Hemsidan har varit Berit Tillberg. 
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Månadsmöten 

Januari  Anders Bergenek berättade om och visade bilder ifrån gamla Halmstad. 

 

Februari  Årsmöte som hölls under Thore Jeppssons ordförandeskap. Efter årsmötet underhöll Patrik 

Leonardsson om Nissan - en å från a till ö. En naturfotografisk skildring från källa till mynning. 

 

Mars  Janne Wallin och Pelle Bengtsson bjöd på 50 och 60 - talsmusik samt dansbandsmusik med 

Elvis, Sven-Ingvars, Vikingarna, Lasse Stefanz m.fl. 

 

April  Under temat egna förmågor visade Rolf Lindell fantastiska bilder  tagna från hästryggen när 

han red i Jämtland. 

 

Maj  Anders Preuss och Jörgen Persson bjöd på tvättäkta spelglädje baserat på egna musikaliska 

råvaror: jazz, pop, visa, schlager, dansband och klassiskt. 

 

September  Gubbröran, ett gäng äldre gentlemän, 5 musiker, 7 sångare och kvinnlig vokalist. bjöd 

upp till en musikalisk nostalgitripp med en bred repertoar av oförglömliga låtar. 

 

Oktober  Fotovisning från Skottland av Sven - Erik Jönsson, deltagare i studiecirkeln: Läs och res till 

Skottland. 

 

November  Polis Jan-Erik Andersson gav information om "Trygghet i Vardagen". 

 

December  Luciatablå med elever från Lyngåkraskolan. Trubadur Benkt - Åscar och Kristina bjöd på 

julprogram med de "vackraste dikterna och sångerna". 

 

Övriga arrangemang 

Reseansvarig ansvarar för resor och teaterbesök. I början av året var vi och såg Falkenbergsrevyn och 

i somras besökte vi traditionsenligt Scendragets sommarteater på Halmstads slotts Borggård och såg 

 "Kuta och Kör". 

Trafikinformation. Trafikinformation har givits på månadsmötena. 

Studiecirkeln " Rätt och vett i trafiken" har genomförts med 6 deltagare. 

Bilutflykten i trafiksäkerhetens tecken genomfördes den 25 maj med 41 deltagare i 12 bilar. 

Årets hemliga mål var Kvibille Gästis. 

  Golf  Årets klubbmästerskap i golf avhölls den 25 maj på Haverdals GK med 18 spelare i A - klassen och 18 i 

B - klassen. Efter avslutad tävling intogs lunch tillsammans innan prisutdelningen. 

  Den 10 augusti ägde en klubbtävling rum mot SPF Falkenberg på Haverdals GK  med 43 startande i 

ett regnigt och blåsigt väder. Lagmatchen vanns av SPF Kvarnen med 864 slag mot SPF Falkenberg 

med 899 slag. 

  Vandring i Stenhuggarbygd. Den 11 maj var det vandring i Stenhuggarbygd i Gullbrandstorp med 

guidning, fika och visning av hembygdsgården. Sven Olsson och Birgit Sjöholm var arrangörer. Drygt 

40 personer deltog. 

  Pubafton. På Annies gård den 18 maj hade vi Pubafton med musik - quez, gott att äta och dricka 

samt lotteri. För musikunderhållningen svarade Bert Werneman. Deltog gjorde 70 personer. 

  Visning av bigård. I juni inbjöd Göte Johansson till information om och visning av sin bigård hemma 

i Harplinge. Besöket inleddes med kaffe och hembakad sockerkaka. Drygt 30-talet personer deltog. 

  Öppen Trädgård. I början av juli inbjöd Inger Edling till visning av sin trädgård där mängder av 

rosor blommade för fullt. I denna fantastiska blomsterprakt bjöds det också på kaffe med hembakat. 

Besökarna var många och imponerade. 

  Bisonsafari. Den 2 augusti var vi på bisonsafari på Mostorps gård. Vi fick en guidad tur i 

bisonhägnet, tittade på ägorna och fick lära oss lite om verksamheten på gården. Efteråt bjöds vi på 

smakbitar från deras gårdsbutik.  

Dagen avslutades med fika på Äppelgården i Slöinge. 40 personer deltog. 
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Friskvård. Friskvårdsansvariga har på månadsmöten informerat ifrån inspirationsdagarna för 

folkhälsoansvariga i distriktet. 

"Må bra eftermiddagen" ägde rum i slutet av augusti på Annies gård. Eftermiddagen inleddes med 

tipspromenad "Hjärnkoll" och vi bjöds på äppledricka och säsongens härliga sommaräpplen. Därefter  

fick vi "Gofika" som kaffekommittén hjälpte till med. 

Birgit Sjöholm bjöd på ett uppskattat kåseri om hur det är att leva med hörselnedsättning och Britta 

Lindgren rapporterade från Folkhälsodagen i maj. 

Ansvariga var Britta Lindgren och Birgit Sjöholm.. 35-talet personer deltog. 

 Lunch 85+. I år inbjöds våra medlemmar som är 85+ till lunch på Lizzies Café  den 14 september. 

Det var en glad, pigg och nöjd skara på 32 personer som deltog. 

  Lunch aktivatörerna. Som tack för insatser och engagemang i föreningen bjöds aktivatörerna på 

lunch på Haverdals GK i mitten av oktober. 

  Räkfrossa. På Annies gård hade vi årets Räkfrossa den 21 oktober, En populär tillställning som 

tyvärr inte rymmer alla som vill komma. 72 personer deltog. 

  Kransbindning. Under Birgitta Svenssons ledning  band vi fina adventskransar på Livbojen lagom 

till advent.  27 deltagare. 

   

Studieverksamheten 

Våren 2016 

Studiecirkel läs och res: Skottland. Ledare Marlene Bernhorn 

Studiecirkel läs och studiebesök: Hallands kommuner. Ledare Göte Johansson 

Studiecirkel: Whiskyprovning. Ledare Thorsten Gantén 

Studiecirkel:  Harplingeböckerna. Ledare Barbro Ericsson 

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

 

Hösten 2016 

Studiecirkel läs och res - Göta Kanal, blå vägen. Ledare Göte Johansson 

Studiecirkel läs och res: Södra England. Ledare Teuvo Byrsell 

Studiecirkel: Trafikkunskap. Ledare Göran Eriksson 

Studiecirkel: Engelsk konversationskurs. Ledare Jennifer Ellis 

Studiecirkel: Whiskyprovning. Ledare Thorsten Gantén 

Studiecirkel:  Harplingeböckerna, Ledare Barbro Ericsson 

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

 

Aktivitetsgrupper 

Boule: Den 12 april startade vi årets boulespel. Antalet medlemmar är 34.  

Speltillfällena har varit 75 med ca 16 st. personer /gång.  Ca 1200 personer under året. 

Bridge: Antalet inskrivna medlemmar är 45  och man har spelat 31 gånger under året med 38 deltagare 

per gång.  Detta ger totalt 1178 personer. 

Nybörjarkurs i Bridge statade i januari med 15 deltagare och 12 utbildningstillfällen. Totalt 180 

personer under våren 

Fortsättningskurs i Bridge började i september med 23 deltagare och 11 kurstillfällen. Detta ger  

totalt 253 personer under hösten. 

Canasta: Antalet inskrivna medlemmar är 23 och utav dessa är ca 16  närvarande vid speltillfällena 

som varit 36 under året. Detta blir ca 580 personer under året. 

Gymnastik: Antalet inskrivna medlemmar  år 2016 har varit 69 och man har gymnastiserat 29 gånger 

med i snitt 38 medlemmar/gång. Totalt ca 1102 personer under året. 

Stavgång: Antalet inskrivna medlemmar är 50 . Under året har man träffats 31 gånger med i snitt 28 

deltagare. Detta ger totalt under året ca 880 personer. 

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

varje. Antalet träffar har varit 20 per grupp och år. Totalt 360 personer under året. 

Yoga: Yogan har varit på Annies gård 25 gånger under året med 35  inskrivna medlemmar. Totalt 684 

personer under året. 
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Slutord 

Spf Seniorerna Kvarnen har under året fått 54 nya medlemmar, många yngre.  

Under det gångna året har styrelsen anordnat räkfrossa och pubkväll som varit populära och 

fullbokade. Största problemet för våra aktiviteter är lokalfrågan. Intresset för våra aktiviteter är mycket 

stort, vilket är glädjande. 

  

Vi samarbetar med Vuxenskolan som ger oss en del bidrag till våra aktiviteter. 

   

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

möjligt. För alla medlemmar är det viktigt att vara aktiva på ett eller annat sätt, varför vi även erhåller 

bidrag från kommunen baserat på antalet medlemmar och aktiviteter. 

 

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till aktivatörer, ledare och medlemmar för det gångna året. 

 

 

Haverdal i december 2016 

Styrelsen 

 

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

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Edling v:e ordförande 

 

 

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

Berit Wiklund kassör   Inger Engstrand sekreterare 

 

 

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

Bengt Hultén    Thorsten Gantén 

 

 

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

Berit Tillberg 

 

 

 


