
Verksamhetsberättelse för år 2021 

 

Styrelsen för SPF Seniorerna Lyckå får för verksamhetsåret 2021 avge följande 

berättelse. 

 Styrelsens sammansättning 

Ordförande    Kerstin Nilsson  

Vice ordförande    Lennart Abramsson  

Sekreterare   Mariette Blomberg 

Kassör    Berit Lenberg 

Ledamot    Berit Månsson 

Ledamot    Bertil Martinsson 

Ledamot    Janeth Berg 

Revisorer     

Ledamot     Gudrun Johansson  

Ledamot     Lena Larsson  

Ersättare     Mari-Anne Jonsson  

Medlemmar  

 

Antal medlemmar 2021-01-01   311 personer  

Antal medlemmar 2021-12-31  287 personer  

 

Fördelning 

Antal kvinnor    196 personer  

Antal män       91 personer  

 

Under året har följande 12 medlemmar avlidit:  

Gunborg Classon, Ingmar Johansson, Ingegärd Olofsson, Arne Olofsson, 

Ulla-Berit Jönsson, Arne Johannesson, Olof Jartegen, Gunnar Hellqvist, 

Knut-Åke Lindholm, Björn Hagström, Göran Fredriksson, Lars Hansson. 

 

  



Mötesverksamheten  

 

Under året har 7 protokollförda styrelsemöten genomförts. Vidare har på 

grund av rådande pandemi endast fyra (4) månadsmöten (sep, okt, nov, dec) 

hållits. Dessa månadsmöten, som hölls i Lyckeby Medborgarhus, besöktes av ca 

30–40 personer. Årsmötet 2021 hölls inom styrelsen (s.k. per capsulam) 2021-

06-16. Alla dokument förevisades 2021-05-26 respektive 2021-06-02. Övriga 

planerade möten fick ställas in.  

 

Förutom dessa sammankomster har medlemmarna träffats enligt nedan 

redovisning. 

 

Månadsmöten: 

 

September: Musikunderhållning och quiz med Ingmar Traste. 

Oktober: Mannekänguppvisning av Seniorshop Öland. 

November: Parentation. Musikunderhållning med Bo Einhed, Kalmar. 

December: Firande av Lucia. Besök av Lucia med tärnor och tomtar från 

Rosenborgs förskola. Information om trafiksäkerhet under kommande vinter. 

Trafiksäkerhetsinformation: 

 

Av kända skäl har trafiksäkerhetsinformationen under året varit begränsad till 

ett fåtal tillfällen. Vid ett månadsmöte (2021-12-08) behandlades de för 

årstiden vanliga frågorna, de personliga hjälpmedlen för att undvika 

halkrelaterade olyckor och regler för bildäck vid körning i snöväglag. I samband 

med en torsdagspromenad under hösten påmindes åter om tider och regler för 

körning med vinterdäck. Bo Lenberg, trafiksäkershetsombud. 

 

Friskvårdsaktiviteter: 
 

Under sommaren 2021 har ingen boule spelats på Lyckåvallen. Detta på grund 

av att medlemsantalet har minskat. Fortsättningsvis finns ingen bouleansvarig 

på Lyckåvallen.  

För intresserade har boule spelats på Saltö tisdagar, torsdagar och söndagar 

under maj-september.  



Under vinterhalvåret spelades boule i Rosenholms boulehall måndagar kl. 

13:00, torsdagar kl. 13:00 tillsammans med Saltö bouleförening.  

På samma ställe spelades boule tisdagar kl. 13:00 med aktiva seniorer. För att 

få spela erfordras medlemskap. För mer information, ring gärna Janeth Berg på 

telefon 073-822 4465. 

Folkhälsa 2021: 

Vandringar har genomförts torsdagar under vår och höst vid 14 tillfällen med 

genomsnitt 17 deltagare.  Utflyktsmålen har varierat. Torhamn, Dragsö/Saltö, 

Trummenäs, Västra Mark, Skönstavik, Ådalen, Lyckeby slottsruin, Bastasjö och 

Tjuraviken (med grillning). Promenaderna har varit mycket populära.  

 

Övriga möten: 

 

Övriga möten fick ställas in på grund av pandemin. 

 

Reseverksamheten: 

 

Planerade resor fick ställas in p g a pandemin. 

 

 

Pensionärsrådsverksamheten: 

 

För information hänvisas till kommunens hemsida. 

 

Övrigt:  
 

Medlemmarna informeras fortlöpande om aktuella frågor dels på 

månadsmöten, dels genom föreningens hemsida www.spt.se/lycka och SPF-

appen. 

 

Slutord:  

 

Ett stort tack till alla, som under det gångna året, trots rådande pandemi, hjälpt 

till i föreningsverksamheten, bidragit med gåvor, deltagit i möten, vandringar 

och andra aktiviteter. Styrelsen hoppas på fortsatt stor uppslutning under de 



kommande verksamhetsåren. Vi ser med tillförsikt fram emot att vi kan träffas 

igen någorlunda som vanligt. 

 

 

Lyckeby i april 2022 

 

Lennart Abramsson   Berit Lenberg  

v ordförande   kassör  

 

Mariette Blomberg   Berit Månsson  Bertil Martinsson 

sekreterare  ledamot   ledamot 

 

Janeth Berg 

ledamot 

 


