
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 för 

SPF Seniorerna Lilla Paris 
 

 

 

Verksamhetsåret 2021 blev liksom föregående år mycket påverkat av pandemin. 
Under första halvåret var det stora restriktioner som gällde. Vi genomförde 
styrelsemöten digitalt och medlemsmöten sändes med hjälp av Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) över Youtube. Det var trist att inte kunna mötas fysiskt. Under 
sommaren lugnade sig smittspridningen och vi kunde under hösten bedriva 
verksamheten på normalt sätt. 

Årsmötet genomfördes via Zoom med stöd av SV. Vi var 22 deltagare varav mer 
än hälften var medlemmar utan särskilda uppdrag i föreningen. Vi kunde 
genomföra ett bra årsmöte. Ausma Pavulans omvaldes som ordförande. Det är 
dock tråkigt att inte alla vill eller kan koppla upp sig. Alltför få har datorvana. 

Efter inspiration från förbundet och andra föreningar startade vi en studiecirkel 
för de som är ovana att hantera smartphone/läsplatta och dator. Den blev mycket 
efterfrågad men fick avslutas i november efter ett missförstånd med SV som höll i 
cirkeln. Det var tråkigt och vi hoppas på att starta en ny cirkel. 

En stor nyhet för året var att vi efter flera år kunde återvända till Vallgatelogen, 
som nu går under namnet PB-huset. 

Planerade uppträdande på SÄBO i december fick inställas p g a Covid, de kunde 
inte ta emot oss. Det var tråkigt men det kan bli fler i framtiden. 

Stort fokus under året har vi haft på medlemsvärvning. Vi har moderniserat och 
uppdaterat vårt informationsmaterial om SPF som vi bland annat skickade ut till 
67-åringar. Då postdistribution numera är kostsam har medlemmar hjälpt till 
med att dela ut brev. 

Telefonabonnemanget på Kontakten var dyrt och telefonen användes mycket 
begränsat. Den är nu ersatt med ett billigt abonnemang och en donerad 
smartphone. 

När vi nu går in i det nya året ser vi åter pandemin ta fart i den fjärde vågen. De 
flesta av oss är dock vaccinerade tre gånger. Vi hoppas snart kunna återgå till 
vanliga rutiner. 
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 

➢ Styrelse under verksamhetsåret 2021 har varit: 

Ausma Pavulans ........................ ordförande 
Dag Ekström ................................ vice ordförande 
Stefan Sahlin................................ kassör 
Per Ahlenius ................................ sekreterare 
Britt-Marie Andreasson.......... vice sekreterare 
Ing-Mari Olsbänning ................ ledamot 
Gunnel Jende ............................... ledamot 
Kjell Gustavsson ........................ ledamot 
Ann-Margreth Stenström ...... ledamot 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden varav 7 digitala 
och 4 fysiska. 

➢ Revisorer 2021 har varit: 

Gunnar Henriksson .................. sammankallande 
Rolf Skoglund .............................. ordinarie 
Bibbi Aspmark Henriksson ... ersättare 

➢ Valkommitté 2021 har varit: 

Kerstin Bergenfeldt .................. sammankallande 
Marianne Segertoft 

➢ Funktionärer framgår av bilaga 1. 

EKONOMISK REDOVISNING 

Bokslut 

Resultat 2021 blev – 19 994,89 kr ( – 6 755,65 kr 2020) 

Föreningens tillgångar 2021-12-31 är 203 082,51 kr (210 255,21 kr 2020-12-31) 

Kommentarer 

Corona påverkade föreningens finanser även i år. Inkomster av medlemsmöten 
uteblev under våren. 

Medlemsavgiften är 250 kr/år, fördelat på 160 kr till förbundet, 20 kr till 
distriktet och 70 kr till Lilla Paris. 

Bouleverksamheten som tidigare har haft en delvis egen ekonomisk redovisning 
införlivades under året med föreningens ekonomi. 

Föreningen har under året skaffat QR-kod till Swish. 

  



 
 

Sida 3 av 9 
 

MEDLEMMAR 

Antalet medlemmar 31 december 2021 var 601. Vid årets början var det 618. 

MEDLEMSAKTIVITETER 

Medlemsmöten 

Vårterminen, digitala möten 

26/1 Inställt upptaktsmöte på grund av pandemin. 

9/2 Youtube. Ove Johansson berättade om minnen från Jordanien. 97 
visningar. 

23/2 Årsmöte via Zoom. 

9/3 Youtube. Lena Hummerhielm, Gunnel Jende och Per Ahlenius 
berättade om släktforskning. 102 visningar. 

23/3 Stig Görrel berättade om sitt innehållsrika liv som entreprenör i 
Sverige och Mellanöstern. 142 visningar. 

6/4 Inställd påskfest på grund av pandemin. 

20/4 Youtube. Dag Ekström sjöng vårvisor och berättade historier. 147 
visningar. 

18/5 Friluftsdag på Sjövallen. Korvgrillning och tipspromenad. 

Höstterminen, fysiska möten 

21/9 Mannekänguppvisning. Zalza, Scooz och Lundborgs visade upp 
höstens mode. 

5/10 Via Youtube visades ett flertal av Peter Johansson korta videor om det 
gamla Vänersborg. Diskussion om föreningens verksamhet. 

19/10 Ingemar Apelstig som berättade om heraldik. 

2/11 Höstkonsert med kör, ukulele och Dag Ekström. 

16/11 Lars Salonen berättade om sina insatser som tandläkare i Kenya 

30/11 Bert Karlsson berättade om bland annat Ursand. 

14/12 Luciafirande med föreningens kör och musikskolans luciatåg. 

Cirka 60 personer i genomsnitt deltog på höstens medlemsmöten. 

Externa framträdanden 

Den 23 oktober, invigningsdagen av Kulturveckan, underhöll kören, 
ukulelegruppen samt vår trubadur Dag Ekström i festsalen på Kulturhuset. SPF-
föreningen hade då även ett informationsbord. 

Den 7 december underhöll ukulelegruppen på Inner Wheels julfest. 
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Studiecirklar 

Föreningens studiecirklar kunde återupptas efter sommaren. 

➢ Körsång. 

Ledare är Ingemar Stenström. Kören består av 35-40 sångare med fyra stämmor, 
sopran/alt/tenor/bas. Kören övade i under höstterminen 12 gånger med 25-30 
deltagare. Kören uppträdde på medlemsmöten och på Kulturveckan. 

➢ Ukulele 

Ledare Gunnar Henriksson. Gruppen består av 11 delagare. Gruppen övade 14 
gånger under hösten. Gruppen har uppträtt på medlemsmöten, Kulturveckan och 
Inner Wheels julmöte. 

➢ Läsecirklar 

Föreningen har två läsecirklar. 

Helena Lindberg är ledare för den ena. Gruppen har 8 deltagare som träffades 7 
gånger under hösten. 

Den andra leds av Gunilla Ramströmer och har 5 deltagare. Cirkeln bildades efter 
sommaren och har träffats 4 gånger under hösten. 

➢ Turistryska 

Ledare Magnus Kesselmark. Gruppen som har 10 deltagare och hade 7 möten 
under hösten. 

➢ Uppdatera trafikkunskaper 

Cirkeln leds av Dag Ekström och har 4 deltagare. Under hösten har de träffats 7 
gånger. 

➢ Mobil fotogrupp 

Gruppen träffas för att gemensamt fotografera utomhus. Ledare är Dag Ekström. 
Gruppen har 6 deltagare och träffats 6 gånger under hösten. Gruppen avslutade 
terminen med ”vernissage” på ett medlemsmöte. 

Övriga aktiviteter 

➢ Promenader 

Under våren ordnades regelbundna promenader från Fisketorget på tisdagar kl 
10:00 och torsdagar 14:00. Viveca Sigurdsson, Ing-Marie Olsbänning, Mattis Prins 
och Mona Lindström delade på ansvaret. Antal deltagare var 4–10 per gång. 
Under hösten fortsatte man bara på torsdagar p g a minskat intresse. 

➢ Boule 

Bouleverksamheten är mycket aktiv och har stora framgångar vid tävlingar – se 
särskild verksamhetsberättelse (bilaga 2). 

Ledare har varit Lise-Lotte Brennelid med assistans av Ewa Mollberg. 

➢ Golf 

SPF-aktiviteter har varit vilande under pandemin. 
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➢ Lunchtest 

Under hösten har stadens lunchrestauranger testats en gång per månad. Ansvarig 
Sören Robertsson. 

➢ Trubadur 

Vi har en trubadur i föreningen! Dag Ekström sjunger visor till gitarr och inflikar 
gärna en och annan rolig historia. Dag har uppträtt på två medlemsmöten och på 
Kulturveckan. 

KOMMUNEN M M 

Det kommunala pensionärsrådet, KPR 

Föreningens representant i KPR har under året varit Ing-Marie Olsbänning. 

KPR har haft sex möten under året, digitala under våren och sedan fysiska. 
Dessutom ordnades ett extra möte, ett dialogmöte, där trygghetsboende 
diskuterades med AB Vänersborgsbostäder. 

Pensionärsorganisationerna samarbetar och har förmöten inför KPR och skickar 
gemensamt in frågor som dryftas på KPR. 

Exempel på sådant som avhandlats på KPR är: 

• pandemiläget och kommunens hantering av denna,  
• personalfrågor (t ex behörighet, sommarvikarier, vaccinerad personal) inom 

hemtjänst och särskilt boende. 
• statsbidrag och utbildning av personal (äldreomsorgslyftet). 
• olika trygghets-och trafikfrågor. 
• seniorkort i kollektivtrafiken. 
• trygghetsboende.  

Dessutom har pensionärsorganisationerna varit remissinstans när det gäller 
revidering av riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Kultur och fritidsnämnden 

Kommunen har haft 6 möten under året med avseende på Kulturveckan. 
Ordföranden har deltagit på 5 möten och ersattes av Ing-Marie Olsbänning på 1. 

Kommunen har möten ordförande och kassörer i föreningar. Ordföranden har 
varit med på ett möte. 

Visit 

Ordföranden har inte deltagit i år. 

NTF 

Dag Ekström har som trafiksäkerhetsansvarig i föreningen deltagit på NTF:s 
årsmöte. 
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HEMSIDAN 

Göte Johansson har förtjänstfullt varit webbsideredaktör under året. Föreningens 
hemsida har en utformning som är given från förbundet. 

Vår hemsidas innehåll är helt beroende av att Göte får information från oss 
andra. 

KURSER OCH UTBILDNING 

Styrelsen har under året deltagit i ett flertal digitala seminarier, anordnade av 
förbundet, distriktet, kommunen och SV. Ordföranden har deltagit på många av 
dem men även sekreteraren och KPR-representanten har varit flitiga. 

SPF förbundet har anordnat seminarier för ordförande, kassörer, 
medlemsvärvning, utbildning för ovana dataanvändare, ofrivillig ensamhet med 
mera. 

SPF distriktet har anordnat seminarier om bl a pensioner. 

SV hade ett seminarium om Media-och informationskunnighet. 

Vår KPR-representant har deltagit i flera utbildningar och seminarier anordnade 
av SPF och kommunen. Det har bland annat handlat om god och nära vård, 
utbildning för ”första hjälpare” i psykisk ohälsa, med inriktning mot äldre samt 
möten inom distriktet. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

TTELA har publicerat notiser från föreningen elva gånger under året. Notiserna 
har främst handlat om medlemsmöten men även konserten under kulturveckan 
har rapporterats. 

Därutöver har föreningen annonserat vid olika tillfällen. 

Styrelsen har under året skickat ut tre digitala medlemsbrev. 

KONTAKTEN 

Vårt kontor och mötesplats har under året städats med avseende på gamla 
papper och dokument. Fönster mot gatan har fräschats upp. 

ÖVRIGT 

Den 1 september deltog Erwin Ljunggren, Anette Bogren och Gunilla Ramströmer 
i SPF:s tävling Hjärnkoll. Ausma Pavulans var support. Vårt lag kom på andra 
plats efter flera utslagsfrågor. 

Ordföranden har varit sammankallande för arbetsgruppen ”Hur bra är 
Vårdcentralerna för äldre ” och inbjöds till uppföljningsmöte på Högskolan Väst 
där man även gavs en inblick i hur den nya sjuksköterskeutbildningen går till. 
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TACK TILL ALLA 

Härmed överlämnar styrelsen verksamhetsberättelsen för 2021 och samtidigt 
vill vi framföra tack för visat intresse och för givet förtroende. Stort tack till alla 
engagerade medlemmar för hjälp vid möten, studiecirklar och andra aktiviteter. 

 

Vänersborg 22 februari 2022 

Styrelsen för SPF Seniorerna Lilla Paris 

 

Ausma Pavulans 
ordförande 

 

Dag Ekström 
vice ordfo rande 

 

Stefan Sahlin 
kasso r 

 

Per Ahlenius 
sekreterare 

 

Britt-Marie Andreasson 
vice sekreterare 

 

Kjell Gustavsson 
ledamot 

 

Gunnel Jende 
ledamot 

 

Ann-Margreth Stenstro m 
ledamot 

 

Ing-Mari Olsba nning 
ledamot 
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Sammanställning av uppdrag i SPF Lilla Paris 2020, 
bilaga till verksamhetsberättelse 2021 
 

Uppdrag Namn 

Medlemssekreterare Kjell Gustavsson, Go te Johansson 

KPR-representant Ing-Marie Olsba nning 

Kontakten bemanning Kerstin Bergenfeldt, A-M Stenstro m 

Programkommitte  Kjell Gustavsson, Britt-Marie Andreasson, Gerd 
Eriksson 

Studiecirklar Kjell Gustavsson 

Programblad Go te Johansson 

Programblad, utskick Ausma Pavulans 

Annonsering Ausma Pavulans 

Web-ansvarig /data Go te Johansson (huvudansvarig), Per Ahlenius, 
Ausma Pavulans 

Arkivansvarig Per Ahlenius 

Referenter Per Ahlenius 

Fotografer Kjell Gustavsson, Go te Johansson 

Trygghetsringning Vilande. 

Kondoleanser Siv och Kjell Gustavsson 

Gratulationer. Kerstin Bergenfeldt 

Promenader Ing-Marie Olsba nning (huvudansvarig) m fl 

Boule Lise-Lotte Brennelid, Ewa Mollberg 

Sa ngko ren Ingemar Stenstro m 

Ukulele Gunnar Henriksson 

Golf Marianne Segertoft 

Reseansvariga Ann-Margreth Stenstro m. 

Kaffekommitte  Grupp 1: Kerstin Jeppsson, Eivor Russberg, Kjell 
Gustavsson, Siv Gustavsson. 

Grupp2: Gerd Eriksson, Bertil Eriksson, Marianne 
Segertoft, Gerd Axelsson, Margareta Jonsson. 

Reserver: Kerstin La ng, Barbro Grusell, Ros-Marye 
Rosheden, Annette Bogren. 
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Verksamhetsberättelse för SPF Lilla Paris Boule 2021. 

I den nya spelhallen började i januari en Allians-tävling samt en Singel-tävling 
förutom de ordinarie träningsdagarna. Tävlingarna avgjordes först i april/maj 
efter tävlingshets på onsdagar. Vinnare i Singeln blev Lise-Lotte Brennelid. 

Under sommaren är Sjövallens banor en fin mötesplats för boulespelarna. Här 
finns 9 st banor, som liksom inomhusbanorna är anpassade så, att även spelare 
med rullstol, rullator, kryckor etc. ska kunna deltaga i spelet. 

SPF Lilla Paris Boule kunde inte under vintersäsongen arrangera den mycket 
populära serietävlingen till Lennart Perssons minne på grund av coronan. 

SPF Norra Älvsborgs distrikt uppdrog åt SPF Lilla Paris Boule att anordna 
sommarens seriespel, som pågick under maj t o m augusti med finalspel i 
september. Vandringspriset erövrades av SPF Lilla Edetbygden även i år. 

SPF Lilla Paris fick uppdraget i år av distriktet att arrangera DM i Dam- och Herr-
klasserna. SPF Lilla Edetbyden arrangerade Mix-klassen. 

Damklassen med 8 lag vanns av Irma Deréhn/Berit Andersson, Lilla Paris. 

Herrklassen med 16 lag vanns av Jan Johansson/Lars Frank, Lilla Edetbygden 

Mixklassen med 14 lag vanns av Jan Andersson/Marie Hansson, Lilla Edetb. 

DM Trippel för Dam-, Herr- och Mix-klasserna kunde i år spelas i Högsäter. 

I Damklassen kom Sinikka Söderström/L-L Brennelid/Margareta Suhr trea. 

I Herr-klassen vann Tommy Ericsson/Björn Olsson/Bernt Nilsson. 

I Mix-klassen kom Ove Olsson/Doris Lundin/Christer Sääf på tredje plats. 

KM i Singelspel med 10 deltagare i Damklassen, vanns i år av Lise-Lotte  

Brennelid. Herrklassen med 22 deltagare vanns i år av Risto Ström. 

Förbundsmästerskapet 2021 spelades Västervik. Från SPF Lilla Paris deltog två 
Herr-lag och två Mix-lag. I Herr-klassen placerade sig laget Kjell Norelius/Risto 
Ström/Håkan Fransson på andra plats.  

Sammanfattningsvis står det klart att boulespelarna i SPF Lilla Paris under året 
hävdat sig väl i tävlingar både inom och utom distriktet, t ex på FM. 

 

Vänersborg den 30 december 2021 

för SPF Lilla Paris Boulesektion 

Lise-Lotte Brennelid 

 


