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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019
Styrelsen för SPF Seniorerna Lindesberg överlämnar härmed verksamhetsberättelse för tiden
1 januari-31 december 2019

Styrelsen haft följande sammansättning.

Ordförande Arne Andersson

Vice ordförande Leif Olsson

Sekreterare Eva Ståby

Kassör Gerd Sköld Ylikoski

Registeransvarig Krister Hedman

Ledamöter Ingrid Beskow

Barbro Österberg

Styrelsens verksamhet och deltagande i distriktssammankomster och regionala
arrangemang.

Styrelsen har haft 10 sammanträden som är protokollförda. Upptaktsmöte på golfbanan skedde i
början av augusti. Första onsdagen i varje månad utom juni-augusti har varit ordinarie
sammanträdesdag. Sammanträdena har varit förlagda till Vuxenskolans lokaler.

Styrelsen har fungerat som planerare för underhållningen på månadsmötena.

Information av olika slag har lämnats på månadsmötena och 4 st SPF-Nytt

har skrivits och delats ut till alla medlemmar.

Ledamöter har deltagit i en del sammankomster anordnade av distriktet.

Distriktsstämman var förlagd till Sjöängen i Askersund och fyra stycken i styrelsen deltog.

Månadsmötena

Månadsmötena har varit välbesökta under år 2019 och många har träffats, pratat och haft trevligt.
Mötesplatsen för månadsmötena har varit Församlingshemmet i Lindesberg den tredje onsdagen
kl 14.00 utom på våravslutningen då vårlunchen serverades i Uskavi.

Kaffe, smörgås och kaka har serverats och lotter har sålts. Risgrynsgröt med skinksmörgås
serverades i december.

Information från styrelsens olika punkter, angående resor, motion och studier har lämnats.



Huvudprogram:

Januari: Föreläsning av Staffan Blixt, Runor och Runstenar

Februari: Årsmöte och uppträdande av Lasses Svänggäng

Mars: Föreläsning av Hans Inge Lindeskov om demens

April: Kåseri, Stig Björn Bergensten

Maj:           Vårlunch med tipspromenad och lekar i Uskavi

Augusti:      Aktivitetsdag på Lindesbergs Golfklubb

                    Och Info från Närsjukvården och Folktandvården.

September: Trubadur och vitsmakare Åke Lindqvist, även kallad Tur Åke.

Oktober: Lite information från Fonus. Samt Mannekänguppvisning, av Titt In.

November: Information från 1177 och SPF Kören med orkester.

December: Luciatåg från Kristinaskolan.

Studier och kamratcirklar

Vi har haft vår studieverksamhet med studieförbundet Vuxenskolan.

Intresset för studier verkar tyvärr minskande, vi har dock fortfarande kamratcirklar

för ca: 100 personer. (SPF sångkör är inberäknad).

Kom gärna med förslag till nya studie och kamratcirklar. Kravet är att ni är minst tre

personer och att ni har minst nio studietimmar à 45 minuter.

Rune Åkerblom

Bowling

Måndagar kl.14.00-15.00 och 15.00-16.00 är reserverade för SPF bowlare på arenahallen i

Lindesberg. Några fler har tillkommit under året så ca 30 personer spelar med ett

stort och glatt leende. I början och slutet på terminen så festas det med en trevlig lunch och flera
deltagare tar en fika efter prestationerna. En mycket trevlig samvaro.

Birgitta Jansson



Rese- och Kulturkommittén

Årsberättelse för Resekommittén

Kommittén har bestått av tre medlemmar, Margareta Burman, Sven Burman och Conny Englund.
Vi har haft tre sammanträden. Därtill många mail- och telefonkontakter.
Under året har fyra resor genomförts. I april besökte vi Nationalmuseum i Stockholm. Ett mycket
uppskattat besök, fantastiskt duktiga guider berättade om såväl den omfattande renoveringen som
om konstskatterna. En god lunch avnjöts också på plats.
Utlandsresan gick till Italien i september. Vi besökte Toscana. Besök på vingårdar med
tillhörande vinprovning, utflykter till gamla städer och det lutande tornet i Pisa. Överallt möttes
vi av kunniga guider. Sol och bad ingick givetvis också.
Nästa resa gick till Säffle i oktober. Ett besök på ”Operan” stod på programmet. Efter en
välsmakande lunch såg vi en föreställning av CHESS. Duktiga sångare och musiker gjorde dagen
perfekt.
Den traditionella julbordsresan i december avslutade reseåret. Havet låg lugnt, maten var god och
alla trivdes ombord.
Vi i resekommittén tackar för det positiva gensvar vi fått och återkommer med nya resor 2020.

Margareta Burman Sven Burman Conny Englund

Bridge

Bridgen ger många tillfällen till trevlig gemenskap. Det är ca: 24-26 spelare i veckan som kan
intyga detta. Det finns plats för fler. Vi håller till i Handelsbankshuset.

Vi hälsar alla nybörjare som elit välkomna. Vi träffas tisdagar.

Ulla Andersson

SPF kören med orkester

Årsredovisning från SPF-kören med orkester.

Kören har i likhet med föregående år dirigerats av John Jäderqvist med god hjälp av de fyra
musikerna. Det är en stor förmån att repetera varje tisdag med en orkester bakom ryggen.

Kören har under året haft 24 repetitioner, tisdagar mellan klockan 16-15. Den har bestått av 19
damer och 6 herrar. Övningarna har i huvudsak haft som mål att framträda i samband med SPF-
möten. Det framträdandet utfördes vid novembermötet.

Vårterminen 2019 avslutades med sill och färskpotatis på restaurang Kryddan.

Höstterminen avslutades med gröt och skinksmörgås på samma restaurang.

John Jäderqvist



Friskvård

Friskvårdskommittén har erbjudit promenader i grupp i skog och mark med start från
parkeringen vid Gröna bron.

Det blev elva promenader under april – juni och nio under aug. – okt.

4 – 10 personer deltog varje gång. Vi gick 3-4 km under ca 2 tim och med fikapaus.

Vi har även spelat Boule vid Arenahallen under sommaren. Vi var ca: 8-12 personer.

Ulla Örn och Gert Svensson

Brevduvor

För att minska utgifterna på porto så gör våra brevduvor en enastående insats

till föreningen. De distribuerar Club Linde bladet och övrig viktig information till

medlemmarna i Lindesberg och Frövi. Ett stort TACK till  Harriet Persson,

Christina Dahlström som klistrat etiketter och sorterat till

alla duvslag som finns. Ett stort Tack till Lyckoklövern som tagit hand om posten

och som duvorna kunnat hämta i hennes affär. Ett jätteTACK till alla duvor som har

gått eller cyklat runt och delat ut Club Linde bladet.

Harrieth Persson

Kaffekommittéerna

Ett stort TACK vill vi också ge till alla SPFdamer som inhandlat, brett goda smörgåsar.

dukat och kokat kaffe till oss på månadsmötena. Efter så har det snyggats upp på borden

och diskats efter oss.

 Lotterikommittéerna

Ett stort TACK alla som sålt lotter ordnat med fina vinster. Lotter är lättsålda

och ger SPF kassan en bra inkomst.

Ett stort TACK ALLA som arbetat i dessa tre kommittéer



Hemsidan

Vår hemsida www.spf/lindesberg har fått fler besökare och den rekommenderas till alla som
har dator och där finns aktuell information.

Vi tackar vår webbredaktör Sven Burman för ett bra arbete.

SPF-Nytt

Ett annat viktigt organ för att alla medlemmar i SPF skall få information om aktuella

kommande händelser är SPF-Nytt. Vi kan läsa om saker som skall ske
i vår förening. Tidningens ansvariga utgivare har varit Arne Andersson. Sven Burman som har
varit den som skrivit och som tryckt bladet.

SLUTORD

Nu när versamhetsåret 2019 är till ända kan vi se tillbaka på ett innehållsrikt år med trevlig och
skiftande verksamhet i SPF Seniorerna Lindesberg. Medlemsmöten har varit välbesökta med
intressanta och roande inslag.

Medlemsantalet har under 2019  varit strax under 600 medlemmar.

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

Till er som lämnar ett uppdrag av olika anledning eller fortsätter ert arbete, ett hjärtligt tack.

Lindesberg den 6/2-2020

Arne Andersson Ordförande .....................................................

Leif Olsson V. Ordförande .....................................................

Eva Ståby Sekreterare .....................................................

Gerd Sköld Ylikoski Kassör .....................................................

Krister Hedman Registeransvarig .....................................................

Ingrid Beskow Ledamot .....................................................

Barbro Österberg Ledamot .....................................................


