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STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsen har under sitt verksamhetsår mellan årsmötena den 20 februari 2018 och den 20 
februari 2019 haft följande sammansättning.

Styrelse
Gun Oscarson (ordförande)
Irene Kullenberg (vice ordförande)
Lars Lindstrand (kassör)
Ove Finnhult (vice kassör till den 12 mars)
Berndt Petersson (vice kassör fr.o.m. den 12 mars)
Bengt Bolander (sekreterare fr.o.m. den 12 mars)
Lars-Erik Lund (vice sekreterare)
Ingmarie Johannesson (ledamot)
Monica Milling (ledamot)
Gunn Persson (ledamot)
Britt-Marie Zeylon (ledamot)

Britt Louise Stärnerz (suppleant)
Boel Nilsson (suppleant) (sekreterare till den 12 mars)
Gunilla Johansson (suppleant)

Vidare har funnits följande funktionärer.

Revisorer
John Göransson
Karl-Erik Larsson
Karl-Gustav Westman (revisorssuppleant)
Anders Bondesson (revisorssuppleant)

Ombud KPR
Tuula Johansson ersättare: Irene Kullenberg

Ombud till distriktets årsstämma ersättare:
Gun Oscarson Sten Schön
Irene Kullenberg Ingmarie Johannesson 
Bengt Bolander Berndt Petersson
Lars-Erik Lund K-G Westman
Lars Lindstrand Karl-Erik Larsson
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Representanter i samorganisationen:
Gun Oscarson ersättare: Bengt Bolander
Irene Kullenberg

Valberedning
Per Bergman (sammankallande)
Helge Nilsson
Tage Otterholm

Hörselombud och ljud
Karl-Erik Larsson
Bengt Bolander (till den 12 mars)
Alf Englund (fr.o.m. den 12 mars)

Ansvarig – hemsidan Biträdande data – hemsidan
Ove Finnhult Berndt Petersson

Körledare Ackompanjatör
Lottie Jernberg Bergman Åsa Prytz/Solveig Lameksson

Lotteriansvarig
Lars-Erik Lund
Gunn Persson
Boel Nilsson

Resekommitté
Alf Englund
Inger Englund
Josef Sagadin

Cirkelansvarig
Gunn Persson

Trafikombud
Bengt Swahn Ersättare: Bengt Carlsson

Friskvård
Britt-Inger och Rolf Hallberg stavgång/långpromenader
Annika och Berndt Petersson cykelturer
Ethel Axelsson qigong
Birgitta Nyman canasta
Gunnar Ferm bowling
Bert Milling (vice: Ove Finnhult) bridge
Boris Axelsson boule
Lars Möller boule

Värdinna och trivselkommitté
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Britt-Louise Stärnerz värdinna
Monica Milling värdinna
Lena Sunnqvist 
Lena Sköldebrand 
Gunilla Johansson
Gertrud Larsson
Ulla Andersson
Birgit Gustavsson  
Lena Finnhult
Rigmor Johansson  
Gunvor Litgård
Anita Svensson
Sigbritt Ahlbin
Karin Andersson
Irene Grans  
Eva Larsson
Maiken Gustavsson
Annika Petersson
Laila Hultbäck
Anita Einarsson  

Lunchinbjudare/studiebesök ansvarig 
Örjan Larsson
Vi 6

Festkommitté (Vi 6)
Irene Kullenberg
Lottie Jernberg Bergman
Marianne Andersson
Monica Aronsson
Ingmarie Johannesson
Gullbritt Jahnsén

Programkommitté
Bengt Bolander (sammankallande)
Lena Finnhult
Anders Forserud
Boel Nilsson
Åsa Prytz

Mötesvärdar
Lars-Erik Stärnerz
Kent Hjelm
Alvar Johansson

Kontaktpersoner PRO och kommunen
Lars-Erik Stärnerz
Gun Oscarson
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Uppvaktning
Gullbritt Jahnsén

-------------------------------------

Föreningen har under verksamhetsåret haft i genomsnitt 556 medlemmar. Under 2018 fick vi 
31 nya medlemmar, 21 medlemmar avregistrerades och 10 avled.

Årsavgiften har varit 250 kr.

Beträffande föreningens räkenskaper och ekonomiska ställning hänvisas till kassörens 
sammandrag. Enligt bilaga 1 och 2.

Styrelsen har sedan årsmötet den 20 februari 2018 hållit 11 protokollförda sammanträden.

10 månadsmöten har hållits under verksamhetsåret med program enligt programblad, som 
skickats ut till samtliga medlemmar, samt upptaktsmöte den 15 augusti.

Månadsmötena under verksamhetsåret har bl.a. innehållit följande.
2018
20/2 Allsång med kören ”Glada Röster”. Årsmöte. Kören SOS (Sång och Strängar) 

underhöll.

20/3               Körsång med kören ”Sjung och le”. Humoristisk modevisning från Nilsagårdens
                      Nostalgi Museum.

20/4               Körsång med kören ”Sjung och le”. Ljungby Manskör underhöll.

21/5               Körsång med kören ”Sjung och le”. Rolf Nilsson visade bilder och kåserade om
                      vårfåglar. 

20/8                Allsång under ledning av Ove Finnhult med Åsa Prytz som ackompanjatör.
                       Rolf Wenander underhöll.

20/9                 Körsång med kören ”Sjung och le”. Lisbeth Eriksson, husfru på Huseby,
                        kåserade och visade bilder.

22/10                Körsång med kören ”Sjung och le”. Bolmsö Old Stars underhöll.

20/11                Körsång med kören ”Sjung och le” och solister. Ståuppkomikern Göran
                         Eberhardt underhöll.

13/12                 Körsång med kören ”Sjung och le”. Lucia – kulturskolans elever medverkade
                          under ledning av musiklärare Hans Pålsson.
2019
21/1                   Parentation under ledning av Wivan Blomster. Trubaduren Paul Käll
                          underhöll med 12-strängad gitarr. 

Bengt Swahn har vid fyra månadsmöten haft 5-10 minuters trafikinformation. På 
novembermötet delade han även ut reflexer.
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Information för nya medlemmar arrangerades dels den 3 september 2018, dels den 4 
februari 2019 på Grand.

Tackfest för funktionärer hölls på Grand den 30 januari 2019, då föreningen bjöd alla de 
som arbetat ideellt i föreningen på smörgåstårta och kaffe/te med kaka.

Körsången 
Föreningens sångkör ”Glada Röster” upphörde när Wivan Blomster slutade som körledare i 
samband med årsmötet i februari 2018. Kören fortsatte under namnet ”Sjung och le” under 
ledning av Lottie Jernberg Bergman och med Åsa Prytz alternativt Solveig Lameksson som 
ackompanjatörer. Kören ”Sjung och le” har under året haft 20 övningar, uppträtt vid 
föreningens månadsmöten och hade vid årets slut 20-25 medlemmar.

Rese-, studieverksamhet och luncher
Örjan Larsson har anordnat följande studiebesök.

 Den 9 april besöktes ATAB-Trappan i Agunnaryd, där delägaren Lennart Jonsson 
informerade om företaget och dess historia. Därefter intogs grekiska biffar med brynt 
potatis på Bykrogen i Liatorp.

 Den 14 maj besökte ett 30-tal medlemmar SwePart Transmission AP i Liatorp, där 
bl.a. ägaren och ”ljungbysonen” Sture Andersson guidade runt på företaget. Efter 
rundvandringen bjöd företaget på en god lunch med efterrätt och kaffe.

 Den 9 oktober besöktes IKEA-Museum i Älmhult, där medlemmarna guidades runt i 
museet. Efter besöket åt många lunch på IKEA varuhus.

Den 14 december hade Örjan Larsson ordnat så att ca. 70 medlemmar fick äta ett traditionellt 
och gott julbord på KG Waldemars i Södra Ljunga. Under kvällen ledde Wivan Blomster 
allsång och ackompanjerade på gitarr.

Resekommitté - verksamhetsberättelse 
Resekommittén anordnade den 29 maj en dagsresa med buss till Fredriksdal i Helsingborg 
och Kullabygden. Efter att ha guidats runt på Fredriksdal fortsatte resan till Höganäs, där 
lunch intogs i Höganäs Saluhall. Ett stopp gjordes på Höganäs Outlett varefter färden gick 
vidare på vackra vägar i Kullabygden till Flickorna Lundgren på Skäret, där eftermiddags-
kaffet intogs.
Resekommittén tog fram ytterligare ett antal resor, men dessa fick tyvärr ställas in på grund 
av för dåligt intresse från medlemmarna.

Studieverksamheter  - social gemenskap – aktiviteter: 
Föreningen har haft fyra bokcirklar. En i hemmet första fredagen i månaden kl. 14.00 med 
Margareta Nilsson som ledare. De övriga på Vuxenskolan; en på måndagar jämna veckor     
kl. 14.00 med Britt-Inger Hallberg som ledare och två på måndagar ojämna veckor kl. 14.00 
med Boel Nilsson respektive Britt-Inger Hallberg som ledare.

Gun Oscarson har under våren haft studiecirkeln ”Strövtåg i hembygden” fem gånger med 10 
deltagare.

Wivan Blomster har haft studiecirkeln ”Skillingtryck och berättelsesånger” med 7-8 deltagare. 
Det har varit 16 sammankomster, varav 8 gånger tillsammans och i samarbete med 
Ljungsätra.
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Gruppen Vi 6 har anordnat sopplunch, kafferep, påsklunch, våffelcafé, gökotta, sillunch,  
kalkonmiddag och julmys, som alla har varit mycket uppskattade och haft många deltagare. 
Lasse Oscarson har vid dessa tillfällen underhållit med sång och gitarrspel samt med allsång 
tillsammans med Lottie Jernberg Bergman.
Vår- och höstresa har anordnats till Ullared.   

Bridge har spelats på Grand måndagar kl. 09.30-12.00 och – tillsammans med PRO – på 
fredagar kl. 09.00-13.00. Medlemmar i föreningen har deltagit i SPF-distriktets bridgefinal, 
som avgjordes i Ljungby den 26 september. På andra plats kom två medlemmar från Ljungby.
                                                                            
Canasta har 15-16 medlemmar spelat på Grand på måndagar mellan kl. 15.00 och 16.30.

Friskvård
Britt-Inger och Rolf Hallberg har lett långpromenader varje torsdag med start kl. 09.00 och 
stavgång varje tisdag med start kl. 09.30.

Annika och Berndt Petersson har lett cykelrundor på ca. 2 mil sista måndagen under april – 
oktober med start kl. 09.00. Den 30 juli anordnade de en utflykt med cykelrunda på Visingsö. 

Bowling har spelats i Sunnerbohallen på onsdagar ojämna veckor mellan kl. 14.30-16.00.

Boule har spelats inomhus i Berghem på torsdagar mellan kl. 09.30-12.00 tillsammans med 
PRO. Vid Ljungby Gamla Torg har det dessutom under våren till hösten spelats boule på 
tisdagar mellan kl. 10.00 och 12.00. Ljungbyföreningen har även deltagit med 8 spelare i 
seriespel inom distriktets sydvästra del. Ljungby vann den serien och gick till final i Växjö.

Qigong har genomförts på Ljunggården kl. 10.00-11.00.

Födelsedagshälsningar/kondoleanser:
På medlemmars 75-, 80-, 85- och 90-årsdagar har hälsningar sänts. Gullbritt Jahnsén har skött 
utskicken.

Samorganisationen: 
Samorganisationen har inte haft några möten under verksamhetsåret.

KPR (Ljungby kommunala pensionärsråd)
I KPR ingår representanter från samtliga pensionärsföreningar i Ljungby. Våra ombud Tuula 
Johansson och Irene Kullenberg har deltagit vid fem möten under året.

Distriktets verksamhetsprogram 2018:
Flera medlemmar från Ljungby besökte Kulturdagen den 12 september på Konserthuset i 
Växjö och Trafikdagen den 19 september med start vid Åsnens nationalpark.

Boel Nilsson och Lena Finnhult deltog i distriktets ”Idédag” på Vuxenskolan i Växjö den 15 
oktober.

Lars Lindstrand deltog den 25 april i en utbildning i Växjö rörande medlemsregistret.

Vårt tremannalag inom Hjärnkoll (Lottie Jernberg Bergman, Per Bergman och K-G Westman) 
gick till SPFs riksfinal i Stockholm den 25-26 september och blev där 3:a.
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Avslutning:
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar, funktionärer, värdinnor och värdar med 
medhjälpare, studieledare, kören med ledare och ackompanjatörer samt alla de som på olika 
sätt har medverkat till att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen.

Vi tackar också Ljungby kommun för ekonomiskt stöd och studieförbundet Vuxenskolan för 
hjälp i program- och studieverksamheten.

Vi styrelseledamöter, vars mandattid utgår och nu ställer våra platser till förfogande, likaväl 
som styrelsen i helhet, framför härmed vårt uppriktiga tack till det förtroende som visats oss.

Ljungby den 11 februari 2019

……………………………… ………………………………
Gun Oscarson (ordf.) Irene Kullenberg (v. ordf)

……………………………… ………………………………
Bengt Bolander (sekr.) Lars Lindstrand (kassör)

……………………………… ………………………………
Lars-Erik Lund (v. sekr.) Berndt Petersson (v. kassör)

……………………………… ………………………………
Ove Finnhult (ledamot) Ingmarie Johannesson (ledamot)

……………………………… ………………………………
Gunn Persson (ledamot) Monica Milling (ledamot)

………………………………
Boel Nilsson (suppleant)


