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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020
Styrelsen för SPF Seniorerna Lindesberg överlämnar härmed verksamhetsberättelse för tiden 1
januari-31 december.

Styrelsen haft följande sammansättning.

Ordförande Arne Andersson

Vice ordförande Leif Olsson

Sekreterare Eva Ståby

Kassör Gerd Sköld Ylikoski

Registeransvarig Krister Hedman

Ledamöter Anita Lindgren

Barbro Österberg

Styrelsens verksamhet och deltagande i distriktssammankomster och regionala
arrangemang.

Styrelsen har haft 10 sammanträden som är protokollförda. Första onsdagen i varje månad utom
juni-augusti har varit ordinarie sammanträdesdag. Sammanträdena har varit förlagda till
Vuxenskolans lokaler, Kungsgatan 64 och Lindegården.

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.

Månadsmötena

Månadsmötet i januari var välbesökt. Vi hann även med vårt årsmöte innan pandemin slog till.
Mötesplatsen för våra månadsmöten har varit Församlingshemmet i Lindesberg den tredje
onsdagen kl 14.00.

Kaffe, smörgås och kaka har serverats under de två månadsmötena vi kunde genomföra och lotter
har sålts.

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



Huvudprogram:

Januari: Bengt Ingvars med Anders

Februari: Årsmöte och musikunderhållning av Lars och Lalle

 Mars: Inställt

April: Inställt

Maj:            Inställt

Augusti:      Aktivitetsdag på på Minigolfbanan med fika och korvgrillning

September:  Inställt

Oktober:      Inställt

November:  Aktivitetdag på Tempelbacken. Inställt

December:  Julbord och Aktivitetsdag. Inställt

Studier och kamratcirklar

Årets studier har dessvärre på grund av Coronapendemin fört en tynande tillvaro. Redan i slutet
på mars fattades beslut om att pausa versamheten i Vuxenskolans lokaler. Viss verksamhet i
hyrda lokaler kunde dock genomföras, men med starkt reducerad omfattning.

Under sommaren genomfördes ett skifte på Lindesbergs kontoret, Ny ansvarig för kontoret är
från och med augusti 2020, Agneta Andersson.

Agneta lyckades att få igång ett antal cirklar, men sedan slog Pandemin till igen. Och höstens
verksamhet blev mycket starkt reducerad. någon ljusning syns inte för våren 2021.

I Lindesbergs kommunala pensionärsråd (KPR) representerades SPF Seniorerna Lindesberg av
Rune Åkerblom, med Arne Andersson som ersättare.

Rune Åkerblom

Bowling

Måndagar kl. 14.00-15.00 har varit reserverade för SPF bowlare i arenahallen i Lindesberg . Men
på grund av rådande pandemi så har vi inte kunnat träffas och spela.

Vi hoppas det ska bli bättre och hälsar gamla som ny medlemmar välkomna när vi kan starta upp
igen.

Birgitta Jansson



Rese- och Kulturkommittén

Årsberättelse för Resekommittén
Kommittén har träffats tre gånger, alla under tidig vår. Vi insåg att det vi planerat inte skulle
kunna genomföras på grund av pandemin, så alla resor ställdes in. Tyvärr!!
Planerat var
-  Busstur till Vadstena med guidning
-  Buss- och båttur till Oslo och Köpenhamn
-  Veckotur till Budapest
-  Säffleoperan
-  Julbordsresan
Ungernresan är framskjuten till hösten 2021, vi får se om den går att genomföra då.
Resekommittén hoppas kunna ta nya tag när det känns tryggt att träffas och resa igen.

Margareta Burman, Sven Burman och Conny Englund

Bridge

Bridgen har som de mesta fått ligga lite lågt under pandemin. Men i slutet på september kunde vi
starta upp igen då vi hade införskaffat plexiglas och glesat ut mellan borden. Men i november
kom nya direktiv och vi fick lägga vårt spel åt sidan. Vi är annars ett gäng på 24-26 stycken. Det
kommer att finnas plats för fler bara vi kan starta upp igen. Nya som gamla medlemmar är
välkomna. Vi håller till i Handelsbankshuset. Vi träffas på tisdagar.

Ulla Andersson

SPF kören med orkester

Årsredovisning från SPF-kören med orkester

Med en målsättning att ge en fin konsert på SPF mötet i oktober 2020, startade kören
repetitionerna i Vuxenskolans lokaler den 28 februari.

Sex övningar hann genomföras innan Coronan stoppade all vår verksamhet och målsättning.

Kören bestod då vi slutade i mars av 25 sångare och 4 musiker.

Hoppas att kören kan starta upp igen då pandemin så tillåter.

John Jäderqvist



Friskvård

Höstens promenader startade den 7 september 2020 från Gröna bron och avslutades vid
Tempelbacken med korvgrillning den 26 oktober. Promenaderna har på grund av pandemin hållit
sig i närområdet varje vecka. Vi har gått t.ex. Stadsskogen, Kyrkberget, Bullerberget och längst
till Andsjön. Deltagarantalet har glädjande nog hållit sig kring 10-15 personer. Vi hoppas på

fortsatt trevliga promenader under kommande år

Gert Svensson, Carina Eriksson och Gun Smeds

Linedans

Under våren 12 gånger och under hösten 12 gånger har linedansarna samlats vid Sandströms.
Gruppen har inte varit så stor 6-7 personer, så det har fungerat bra.

Ingegärd hoppas att fler vill dyka upp och prova på.

Ingegärd Karlsson

Brevduvor

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

till föreningen. De distribuerar SPF 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 SPF 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 våra två månadsmöten. Efter så har det snyggats upp på borden
och diskats efter oss. Vi hoppas verkligen att ni får mer att göra under nästa år, 2021.

 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 2020 är till ända kan vi se tillbaka på ett år som vi inte har skådat.
Ingenting blev som vi tänkt. Vi hann knappt starta året så blev allt upp och ned vänt. Våra
trevliga medlemsmöten fick ställas in från och med mars. För att inte kunna starta upp under
resterande år. Allt på grund av ett elakartad virus.

Medlemsantalet har under 2020  varit strax under 600 medlemmar.

Det är mycket som ska fungera i en förening och om alla hjälper till behöver 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 .....................................................

Anita Lindgren Ledamot .....................................................

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


