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Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Mörrum 2020 
 
Styrelsen Inga George ordförande 

 Solbritt Schyberg vice ordförande 

 Bengt Andersson kassör 

 Kerstin Karlsson sekreterare 

 Kerstin Fridlund vice sekreterare 

 Inga-Lena Johansson 

 Björn Nylén 

 Anita Winfridsson 

 Christin Lindstén 

Revisorer Rune Holmström 

 Roy Johansson 

 Mats Jeppsson suppleant 

Medlemsansvarig Inga George 

 Solbritt Schyberg 

IT-ansvarig Inga George 

Solbritt Schyberg suppleant 

KPR Inga George 

Anita Winfridsson suppleant  

Valberedning Bess Widenberg sammankallande 

Karlie Johansson 

Kristina Wallin 

Medlemmar 

 

Antalet medlemmar vid årets början var 169 och vid årets slut 165. Under året 

har två medlemmar avlidit, tio medlemmar begärt utträde eller avförts pga ej 

betald medlemsavgift, tre medlemmar flyttat till vår förening samt fem nya 

medlemmar tillkommit. 

 

Styrelsemöten 

10 protokollförda styrelsemöten, fysiska och digitala. 

 

Månadsmöten     

Vid alla månadsmöten information från förening, distrikt och förbund, aktiviteter och KPR 

 

Januari Kören underhöll under Elsa Jeppssons ledning. Därefter avtackades Elsa för lång tjänst 

som körledare. Reportage med bild i BLT. 

Februari Årsmöte. Parentation över avlidna medlemmar som hedrades med ljuständning, en tyst 

minut, körsång och Kerstin Filipsen läste en dikt. Styrbjörn Gustavsson från Distriktet 

ledde årsmötesförhandlingarna. Under kaffet underhöll Stig Persson.  

Mars Kören underhöll. Pär-Olof Högstedt berättade, visade bilder och läste dikter av sin farfar 

Pälle Näver. 

April Inställt pga Coronapandemin 

Maj Inställt pga Coronapandemin 

Juni Inställt pga Coronapandemin 

Juli 

Augusti 

Inställt pga Coronapandemin 

Tipsrunda ute och medhavd fika i Stålagårdens lada 
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September Inställt pga Coronapandemin 

Oktober Inställt pga Coronapandemin 

November Tipsrunda ute och medhavd fika utanför Ådalskyrkan 

December Inställt pga Coronapandemin.  

 

Studieverksamhet 

Boule: Christin Lindstén, Ingbritt Abrahamsson     

Golf: Bengt Andersson 

Gymnastik: Bess Widenberg 

Körsång: Inga-Lena Johansson 

Line dancing: Anna-Lisa Folkesson (föreningens kontaktperson) 

Promenader: Gun Svensson 

 

Övrig verksamhet     

 

Verksamheten under året har ändrats och begränsats av den pågående Corona-pandemin med 

Folkhälsomyndighetens och Regionens/Kommunens regler. Till stor del har kontakter och 

göranden skett via digitala kommunikationer och möten. SPF-appen har hjälpt oss med 

information om när nya dokument har lagts ut på föreningens, distriktets och förbundets 

webbsidor. Vi har fått många förslag på hur verksamheten kan bedrivas i denna ändrade 

situation.  

 

Medlemmarna har fått information löpande via vår webb och Facebook-grupp. Ett antal E-

post har skickats till alla som anmält E-post i medlemsregistret. De som inte har nåts på detta 

sätt har fått en utskrift levererad antingen via personlig leverans i brevlådan eller via post. Vi 

tackar alla som hjälpt till att leverera ”per hand”, har sparat föreningen en summa i porto och 

kuvert. 

 

Styrelsemedlemmar har följt förbundets webbsända föreläsningar såsom ”Inte ensam” (flera 

datum), ”Kommunikation i skuggan av Covid-19”, ”Zoom”-utbildning och webbinarium 

”Seniorer mitt emellan två val”. 

 

3 mars Ordförandeträff. Inga George kunde inte deltaga, skickade skrivelse. 

7 april Distriktsstämma, digitalt. Inga George deltog. 

9 december Zoom-utbildning för förtroendevalda. Inga George och Solbritt Schyberg deltog. 

18 december Glöggmingel på distriktet, digitalt. Inga George deltog.  

  

 

SPF Seniorerna Mörrum i januari 2021 
 

 

 

Inga George ordförande                                    Kerstin Karlsson sekreterare 


