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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  -  SPF Seniorerna MAJGU 2022  

 

SPF Seniorerna Majgu tillhörande Sveriges Pensionärers Förbund avlägger härmed följande 

årsredogörelse för år 2022.  

Genom att pandemin med Covid alltjämt härjade blev årsmötet uppskjutet till 19 februari  Mötet  

hölls i Församlingshemmet, Slite. Ordinarie ordförande Rosita Fellman valdes att leda mötet.  

Stadgeenliga val genomfördes förberedda av valberedarna Gerd Karlsson och Mats Hedström.   

 Rosita Fellman omvaldes som ordförande för femte året. Valen i övrigt enligt nedanstående.  

Styrelse och funktionärer valda och verksamma år 2022  

Rosita Fellman     Ordförande  

Bengt Nilsson      Vice ordförande  

Bo Linderoth      Sekreterare  

Marianne Carlsson     Kassör  
Margaretha Sellén-Karlsson       Ledamot  

Monica Johansson     Ledamot  

Mona Eldnor      Ledamot  

Revisor       Revisorssuppleant  

Vera Silén    
Funktionärer  

   Britt-Marie Stokki-Hultin  

Programansvarig     Styrelse  

Studieansvarig     Berit Sundquist  

Trafik       Laila Gardell  

Pressreferent     Vakant  

Friskvård, allmänt     Monica Johansson  

Friskvård, styrketräning     Nils Jakobsson  

Lotteriansvarig     Margaretha Sellén-Karlsson  

Lotteriansvarig     Vera Silén  

IT/webbansvarig     Mona Eldnor  

Rekrytering      Alla  

    Valberedning  
    Gerd Karlsson och Mats Hedström                                        

 

 

 

 



 

Våra medlemmar  

Den 31 december 2022 hade SPF Majgu 69 medlemmar  

(46 kvinnor och 23 män)  

Hedersmedlem i SPF Majgu Birger Westerberg  

Under året avliden medlem Berit 

Nilsson  

  

Följande medlemmar har gratulerats med gratulationskort:  

 Pia Asp      80  

    Birgitta A Utas    80  

    Marianne Sundin     90  

    Ulla Persson    70  

    Rosita Fellman    85  

    Gunnar Svensson    95  

    Marie-Louise Holm    80  

    Erland Jansson    70  

    Margaretha Sellén-Karlsson  75  

    Kerstin Olsson     90  

    Torgny Karlsson     80  

    Nils Falk       90  

Distriktet  

SPF:s Distriktsstämma  genomfördes den 9 april på Suderbys.  

Ombud från Majgu var v ordf Bengt Nilsson och  sekreterare  Bo Linderoth.  

Distriktets Ordförandekonferenser genomfördes den 5 maj och den 21 sept. i Tjelvarkyrkan. 

Ordförande Rosita Fellman deltog.  

SPF Distriktets Aktivitetsdag den 30/8  med program på Skrubbs Travet deltog Bengt Nilsson 

och Margaretha Boman  
 



 

 

 

Styrelsearbetet  

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året.       

Styrelsens primära uppgift har som vanligt varit att förbereda det kommande 

månadsmötet, diskutera ämnen för dagordningen, ordna underhållning, 

planera utflykter, ordna studiecirklar, studiebesök, övriga aktiviteter och inte 

minst medlemsvärvning. Viktigt är att synas i media och det har inte varit så 

många gånger, då Pressreferent varit vakant. Sammanträdeslokal har hyrts av 

Riksbyggen eller gästats hos medlem genom privat inbjudan.  

MÅNADSMÖTEN  

På grund av Corona pandemin började verksamheten med  

 ÅRSMÖTE 19 februari år 2022  (27 personer) i Församlingshemmet.Valen gick 

bra. Anna-Gretas läckra smörgåstårta gick åt. Alla nöjda.  

Månadsmöte den 19 mars (19 pers).  Efter genomgång av årsplaneringen och 

presentation av utbud av cirklar (studieansvarig Berit Sundquist) var det dags 

gå ut på frågesport om fåglar på gotländska, innan kaffedags och lotteri.  

VÅRLUNCH den 13 april (33 pers) Samlades kring de vackert dekorerade 

borden I Församlingshemmet. Efter båldryck av fläder serverades en underbar 

laxlunch av Anna-Greta Grund.Lotter såldes och man sjöng glada vårmelodier, 

innan dagens gästföreläsare Lennart Walman kom och berättade om sin 

nyutkomna bok ”Anna Teolinda”. Givetvis tog han gitarren och sjöng ett härligt 

potpurri. Med lotteri kaffe och påskbakelser var mötet mycket uppskattat.  

Månadsmöte den 21 maj (25 pers). Ordf började med dikt,tema under året.  

Informerade om datorer till salu, Folkhälsoveckan, Almedalen. Konstvecka, 

konst runt Lillugnsrev, tulpanplock vid Lissne, om Aina Lucia Wifalk, som 

konstruerade rullatorn. Info om Bussresa 17 juni, anmälan. Info om Grillning 10 

augusti kl 12.00. Korv med tillbehör gratis. Kaffe och lotteri och en liten 

frågelek om blommor till avslutning. Trevlig Sommar.  

Serviettvikning                              Styrelsemöte  

                            



Styrelsearbetet forts  

Månadsmöte den 17 september (28 pers). Inleddes med sången ”Jag blir så glad, när jag ser Dig” av 

Birgitta Utas. Rosita läste dikt av Per Björk. Info  om Region Gotlands Hemsida för seniorer över 65 år, 

webbadressen är www.gotland.se/senior. Berit Sundquist informerade om kommande studiecirklar. 

Frågesport om fågelgåtor ex ”spetsat kaffe”=Gök. Ett härligt kaffebord av gruppen med fd 

Forsamedlemmar och rikligt med lotteripriser avslutade mötet.  

Månadsmöte den 15 oktober (33 pers) Ordf. Rosita hälsade välkommen till alla, plus ev. 8 nya 

medlemmar och mötets underhållare Bengt Lingström. Informerade om att pensionärsannonserna 

blivit dyrare och omständligare genom att  Gotl Media flyttat till Norrköping. Info om kaffelistan, 

anmälan göres. Ordf fått kontakt med duktig och villig person, Krister Lundgren, för undervisning om 

mobiltelefon.  Cirkel kommer att startas Föreslogs att man frivilligt äter lunch första fredagen i 

månaden på Rest. Solklint i Cementa Arena . Bengt Lingström bjöd oss på munter sång och gitarrspel. 

Mycket uppskattat.  

Månadsmöte den19 november (28pers). Efter hälsningssången: ” jag blir så glad..” presenterade sig 

nya medlemmar. Info om Årsmöte 28 jan 2023. Remisser till den 5 jan-23 Jullunch onsdag den 14 dec 

kl 12.00.Anmälan gjordes. Likaså komplettering av  kaffekommittéer 2023. Slite Bioförening inbjuder 

till film Värmlänningarna för 50 kr.  

Tre raska roliga damer i fd kvartetten STOJ uppträder, skojar och sjunger. Kaffe och lotteri.    STOJ 

skojade lite till! Bejublat!!  

Månadsmöte JULLUNCH onsdag den 14 december kl 12.00. Anmälda 33 pers.   

Efter en riktig  snösmocka trotsade ett trettiotal SPF-are vädret och tog sig till Församlingshemmet i 

Slite. Lite mingel med glögg innan vi placerade oss vid de vackert dukade julborden. Vi serverades 

Anna-Gretas goda julgröt traditionsenligt med skinkmacka. Så sjöng vi några julsånger och dansade 

runt granen. Ordf Rosita Fellman läste Viktor Rydbergs ”Tomten” med alla verserna och det var 

mycket vackert och stämningsfullt. När vi druckit kaffe kom Tomten och delade ut julklappar till alla 

pensionärer.  

God JUL Alla! Önskar Tomten       text infört i GA/GT pensionärsartikel  
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Utflykter och övriga aktiviteter  

Bussutflykt den 17 juni (30 pers). Årets bussresa med Perssons buss började mot  

Hejdeby och Allekvia fd tingshus, numera privatägt av fam Håkansson, som  har restaurerat 

huset fantastiskt fint och dessutom äger omfattande samlingar av allehanda prylar, mest 

båtar och uppstoppade fåglar. Här blev vi bjudna på ”klucko ti”- kaffe och medhavda 

hembakade bulla. Efter detta intressanta besök for vi vidare mot Follingbo och Jakob Dubbes 

Rosendahl. Terrängen var för ogenomtränglig för besök vid mausoleum. Vid Kyrkan besöktes 

Anna Dubbes storslagna gravvård. En runda förbi Hallfreda innan lunchen intogs på Lövsta.  

Besök på Svenskbygården, där vi guidades av Tina Knutas, som mycket insiktsfullt berättade 

om svenskbyborna. Medhavt kaffe intogs i den vackra miljön här, innan färden gick över 

Dalhem åter till Slite.  

Grillutflykt till Lillugns rev den 18 augusti (23 pers)  

Trevligt att återse varandra igen. En trevlig frågesport var som vanligt utlagd i den vackra 

naturen. Bengt Nilsson, grillmaster av klass, bjöd på särdeles god korv med tillbehör. Gratis 

var det också. När vi njutit av korv pratat och sjungit och njutit av vacker sjöutsikt, avslutades 

sammankomsten.   

Övriga aktiviteter                                                                  

Vattengymnastik                                                      

Gymträning  

Kortspel  

Studiecirkel: Gotländska Kvinnor,  B Sundquist  

IT/Dator,  Jari Karivainio  

Serviettvikning, Rosita Fellman  

IT/ mobil,  Kristian Lundgren                                                       

                                                                                       

  
  
  
  

  
 

 



Besök hos familjen Håkansson i gamla Tingshuset Allekvia.  Bilden th Rosita Fellman o Lars 

Håkansson  Follingbo kyrka Anna Dubbes gravvård.   

 

 

 
Margaretha, Marianne och Sören beundrar båtsamlingarna.  

      



 

Ordförande Rosita Fellman tackar för de fem åren som ordförande.  

  

  

  

  

Godkänd av styrelsen:     Rosita Fellman                                

ordförande  

  

Bengt Nilsson                                                     Bo Linderoth                                                           Marianne Carlsson  

  

Monica Johansson                                              Margaretha Sellén-Karlsson                                 Mona Eldnor  

  

  

   

 


