
Verksamhetsberättelse år 2017 

Styrelsen för SPF seniorerna i Lindesberg 
överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse 
för tiden 1 januari  till den 31 december 2017. 

Styrelsen har haft  följande sammansättning: 

Ordförande Arne Andersson 

Vice ordförande Harrieth Persson 

Sekreterare Margareta Davidson 

Vice sekretrare Gerd Sköld Ylikoski 

Kassör Hugo Kreij 

Vice kassör Krister Hedman 

Ledamöter Ingrid Beskow 

Sven Burman samt 

Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult 

Styrelsens verksamhet och deltagande i 
sammankomster arrangerade av distriktet 
och Region Örebro. 

Styrelsen har haft nio sammanträden i Sandströms sammanträdeslokal som alla protokollförts men under 
årets sista två månader har mötena skett Vuxenskolans lokaler på Kungsgatan och där kommer vi att hålla till 
i fortsättningen. Mötena har varit den första torsdagen i månaden under tiden januari till december.  
Styrelsen har planerat underhållningen på månadsmötena den tredje onsdagen under januari till maj som är 
vår våravslutning och till mötena under september till och med december. 
Förslag från våra medlemmar till underhållning på månadsmötena har varit och är välkomna. 

SPF-nytt har utkommit fyra gånger under året och innehållit väl valda ord från ordföranden och information 
om månadsmötet, resor mm. Nya medlemmar har inbjudits och välkomnats med lite information om vårt 
arbete och förmåner. 
Ledamöterna i styrelsen har deltagit i en del av distriktets möten. 

Distriktets årsstämma den 29 mars 2017 var förlagd till Hällefors där bland annat SPF Guiden presenterades 
och Carl Jan  Granqvist underhöll. 
Stämman avslutades med lunch på Hällefors herrgård.  
Från oss var Arne Andersson, Ingrid Beskow, Krister Hedman, Harrieth Persson och Margareta Davidson 
representerade. 

Margareta Davidson sitter i Region Örebros Pensionärsråd och får även delta i distriktets möten. 



Månadsmötena i Församlingshemmet har även under 2017 varit välbesökta och en mötesplats för samvaro, 
underhållning och information om pågående och kommande aktiviteter.  
Våravslutningen hölls på Uskavi med tävlingar, lotterier och det serverades god mat. 
Lucia firades traditionsenligt med servering av risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och pepparkaka. Lucia med 
tärnor från Kristinaskolan underhöll.  

Programmen under året: 
Januari:       Föreläsning av Arne Johnsson. 
Februari:     Årsmöte och uppträdande av Esteterna 
Mars:          Allsång med SPF-orkestern och SPF-kören. 
April:          Mannekänguppvisning. 
Maj:            Våravslutning i Uskavi. 

September:  Åke Mossberg  från Nora visade bilder från Bergslagen. 
Oktober:      Sång och musik med SPF-kören och SPF-orkestern. 
November:  Stefan Jansson underhöll. 
December:   Luciafest. 

KPR Lindesbergs kommunala pensionärsråd 

I Lindesbergs kommuns pensionärsråd (KPR) representerades SPF av Ann Charlotte Laudon Tegerhult under 
våren och av Rune Åkerblom under hösten med Arne Andersson som ersättare hela året. 
Under 2017 har kallelse utgått till fyra sammanträden. Förutom genomgång av budgeten för vård och omsorg 
har trafikfrågor med tyngdpunkt på parkering samt den planerade övergången av järnvägen vid den nya 
vårdcentralen varit uppe till diskussion. 
För 2018 har beslutats att KPR skall knytas till kommunstyrelsen istället för  till socialnämnden. 
Kommunstyrelsens ordförande kommer att vara ordförande i rådet istället för socialnämndens ordförande. 
Pensionärsrådet skall inom sig utse ett arbetsutskott med uppgift att förbereda ärenden samt utarbeta förslag 
till beslut som skall förläggas rådet. 

Rune Åkerblom 

Region Örebros Pensionärsråd 

Som SPF distrikets representant i Region Örebros pensionärsråd är Margareta Davidson invald. 
Sammanträdena hålls i Örebro.  Sammanträdena belyser problem i sjukvården och nya satsningar i länet. Vi 
har informerats om vård i Livets slutskede, Ambulansverksamheten i länet, Äldrevårdens framtida 
utformning, Hemsjukvård och Vaccinationer.  

Margareta Davidson 

Studier och kamratcirklar 

Studieverksamheten har skett i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. 
Vi har fortfarande svårt att få tillräckligt många deltagare för att ha ekonomiska möjligheter att starta några 
datacirklar. 
I övrigt har studieverksamheten flutit på bra och vi har haft ungefär samma deltagarantal i våra cirklar som 
under tidigare år. Vi hoppas på ett bra år 2018 med ett utökat studieintresse och nya friska idéer till ämnen att 
studera. 

Rune Åkerblom 



Bowling 

Måndagarna klockan 14.00 och 15.00 är reserverade för SPF bowlarna på Arenahallen i Lindesberg. Några 
har börjat och några har slutat under åren men i nuläget är det cirka 40 medlemmar som varje vecka bowlar. 
Vid var termins avslut så intas lunch tillsammans och på måndagarna blir det oftast en kopp kaffe som av 
avslutning på matcherna. 

Birgitta Jansson 
                                         
Bridge 

Bridgen ger många tillfällen till trevlig gemenskap. Det är i genomsnitt 24-26 spelare i veckan  
som kan intyga detta och det finns plats för flera. Vi hälsar alla, nybörjare som elit.. 
Välkomna 
Bridgen ligger kanske i topp när det gäller att aktivera medlemmar under tiden sept -maj och den ger oss 
hjärngymnastik och därmed träning för närminnet. 

Ulla Andersson    Birgit Heintz 

Friskvård 

Liksom tidigare år har vi  2017 - Promenadgruppen - samlats vid ”Gröna Bron” och promenerat tillsammans 
i cirka 2 timmar. Det har varit ungefär 10 promenader under våren samt lika många under hösten och 
deltagarantalet har varierat från 5 till 12 personer. 

Ulla Örn och Gert Svensson 

Brevduveverksamheten 

15 medlemmar har delat  ut SPF-Nytt i Lindesbergs tätort och 1 medlem står för utdelningen i Vedevåg.  
Övriga - cirka 130 brev - sänds ut per post.  
Färdig sorterade och namn märkta blad har lämnats in hos Antoinette där brevduvorna kunnat hämta sin 
påsar.  

Ett stort tack till alla inblandade. 

Harrieth Persson 

Rese-och Kulturkommittén

Kommittén har haft sex planeringsmöten under 2017,  deltagit i ett tre utbildningar och har arrangerat fyra 
olika resor. 
Information om resorna har skett dels på hemsidan, muntlig information på månadsmöten och i 
informationsbladet som Spf Seniorerna Lindesberg ger ut till alla medlemmar. 
I januari åkte en full buss upp till Stockholm och såg The Phantom of the Opera på Cirkus i Stockholm. 
I maj åkte vi till Kumla. Där besökte vi både Högen och Kumla Sjöpark. Vi blev guidade på båda platserna. 
Vädret var inte med oss, men utflykten uppskattades ändå. 
I juni åkte 10 SPF:are på till premiären av Madame( Butterfly på Skäret. Det var en magisk kväll. 
I höstas åkte vi till Alster och vidare till Karlstad. Alla uppskattade den duktiga guiden som vi hade på 
Alsters herrgård. En månad senare var det ett gäng som åkte till Säffle och njöt av musikalen Annie. 

I december var det dags för Julbordsresan igen. Maten var god och köerna var långa. 

Vi i kommittén är glada över att intresset för våra resor har varit så stort och att alla resor varit fulltecknade. 

Margareta Burman        Ann-Christine Kreij 



SPF kör och orkester. 

Kören har under ledning av John Jäderqvist och Sven-Gunnar Sjövall genomfört repetitioner endast under 
höstterminen 2017 på grund av Johns sjukdom. Trots det, genomförde både orkester och kör en 
allsångskonsert under SPF:s mars månadsmöte. Konserten leddes av körens vikarierande dirigent Inger 
Ivarsson.

Under månadsmötet i oktober, genomförde både orkester och kör tillsammans en konsert i 
församlingshemmet.

Den 25 november firade båda grupperna sitt 5-års jubileum i restaurang Krydda tillsammans med ett 60-tal 
närvarande.

Kören och orkester består av 30 sångare och 6 musiker.

John Jäderqvist

Lotterierna

Ett stort tack till alla som sålt lotter och ordnat med fina vinster. Lotter vill alla köpa och alla vill väl vinna 
någon gång med en del har turen med sig och vinner.…nästa gång blir det kanske vinst. Det blir bra för 
föreningen  i alla fall.

Ett jättetack till alla som hjälper till och alla som ordnar fina vinster.
Kaffeserveringen

Ett stor tack går också till alla damerna som sett till att det dukats, att vi fått kaffe med dopp och diskat och 
städa upp efter våra möten. Ett jättearbete.

Hemsidan

Vi får tacka Sven Burman för allt arbete som han lagt ner på SPF-Nytt  och SPF hemsida under året som 
gått.

Slutord

Nu när verksamhetsåret 2017 är till ända kan vi se tillbaka på ett innehållsrikt år med trevlig och skiftande 
verksamhet  i SPF Seniorerna Lindesberg. Medlemsmötena har varit välbesökta med intressanta och roande 
inslag.  
Medlemsantalet har under 2017 varit strax under 600 personer.
Vi har även deltagit i diskussionerna om den nya järnvägsövergångens utformning vid Lidl.

Det är mycket som skall fungera i en förening och om alla hjälper till så behöver inte bara några få dra det 
tunga lasset.  Allt blir mycket trevligare då.

Till Er som lämnar ett uppdrag av olika skäl eller fortsätter Ert arbete så Ett hjärtligt tack till Er alla.

                          Många människor vandrar in och ut ur våra liv
                          men bara sanna vänner lämnar spår i våra hjärtan.



Lindesberg den 25 januari 2017.

Arne Andersson                             Hugo Kreij                               Krister Hedman
Ordförande                                     Kassör                                     Vice kassör 

Harrieth Persson                            Margareta Davidson                Gerd Sköld Ylikoski 
Vice Ordförande                             Sekreterare                              Vice sekreterare

Sven Burman                                  Ingrid Beskow                          Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult
Ledamot                                          Ledamot                                   Ledamot


