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Verksamhetsberättelse 2017
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Styrelsen har bestått av: 

Ordförande Arne Tenvert
Vice ordförande Hans Blixt
Kassör Kerstin Svensson
Sekreterare Helena Hjerpe
Ledamöter Dagny Sandahl

Gull-Britt Schalin
Vakant

Medlemsantalet vid årets slut var 271 medlemmar. En ökning med 4 medlemmar, vilket 
motsvarar en ökning med 1,5 % under året vilket var något under målet 2 %.

Efter en del bekymmer under året fungerar nu det nya medlemsregistret tillfredsställande. 
Hemsidan har varit svårare, men är nu under uppbyggnad.

Årsmötet och 8 månadsmöten har lockat i genomsnitt 74 medlemmar. Något mindre än 
tidigare år. Programmen har varit omväxlande med sång, musik, kåserier och föredrag i olika 
ämnen.

Istället för att ta upp betalning vid borden har entréavgift införts. Betalning kan göras kontant 
eller med swish. Vid mötet i december fick samtliga medlemmar en reflex skänkt av kommunen
när de betalade entrén.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten, och 2 träffar med nya 
medlemmar. På dessa träffar presenterar styrelsen sig och vi lyssnar på ev idéer från de nya 
medlemmarna. Vid träffen i januari deltog 18 nya medlemmar och i september deltog 3.  

Styrelsen har tillsammans med PRO och RPG haft träff med politiker om äldrefrågor inför valet 
2018. Uppföljning sker innan valet.

Under hösten har en friskvårdssatsning påbörjats av distriktet. Friskvårdskort har införts. Kortet
kostar 20 kr och minst 30 minuters aktivitet antecknas. Vinstdragning i december och mars 
inom föreningen. Den förening som har flest ifyllda kort den 28 februari i förhållande till 
medlemsantal vinner 10 000 kr från distriktet.

Föreningen har fått 2 000 kr i kommunalt bidrag. Bidraget har använts till ökade kostnader för 
lokalhyror och 1000 kr överfördes till Väntjänsten. 

Inbjudan om medlemskap har skickats ut till 65-åringar. Tyvärr har det ännu inte resulterat i 
många nya medlemsansökningar. 

Föreningen har deltagit i Lions vårmarknad för medlemsvärvning och marknadsföring. 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bedriver vi följande aktiviteter som 
studiecirklar: Sångkören, Bokträffar, Qigong, Vävstugan, Hjärngympa med spel och klurigheter 
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och Måndagsvandringarna ”Lär känna din hembygd”. Vi har haft studiecirkel ”Välkommen till 
den digitala världen – mobiltelefon”

På månadsmöten har vi under 2017 underhållits av Jimmie Tinnis , Kenneth Holmstöm, Perra 
Ljungberg och vår egen kör med sång och musik. 

Kent-Ove Hvass har pratat fåglar, Ingvar Lindgren visat bilder från sin resa till Japan. Anna Buhr 
har berättat om Jönköping förr och nu. Årets luciatåg genomfördes av barnbarn till några av 
våra medlemmar och det var uppskattat som vanligt. Renoveringen av korridorer mm på 
Margaretas Park påverkade luciatåget på så sätt att vi inte kunde släcka ned belysningen i 
korridoren. På årsmötet visades bildspel från gjorda resor och måndagsvandringar.

Sångkören har uppträtt vid månadsmötena under våren då vi inte haft annan sång och musik.
Sångkören har också sjungit på Margaretas Park, i Kyrkans hus, i Habo och på Lions vårmarknad.
Under hösten har körens verksamhet vilat p.g.a. sjukdom.

Studiebesök gjordes hos Kinnarps möbler i Kinnarp och RPC Superfos i Mullsjö. Vid avslutningen
på besöket hos RPC Superfos blev SPF inbjudna till att uppleva en innebandymatch i 
Nyhemshallen av Jacob Axell. Vi blev 35 st som nappade på denna inbjudan och såg MAIS 
besegra Sirius.

Dagsutflykter: Besök på Dalén muséet i Stenstorp och konstutställning på Jula Hotell i Skara. 
Nostalgimuséet Kornettgården och båttur på Kinda kanal genomfördes i augusti. Konserten 
”Från Broadway till Duvemåla” med italiensk buffé på Vara Konserthus var mycket uppskattat 
av de 30 som följde med.

Ärtsoppa vid Friluftsfrämjandets stuga vid vårdagjämningen och gulaschsoppa vid Skäggstugan 
på höstdagjämningen var välbesökta.

Gökottan 29 maj var förlagd till Ljunghems backar i Sandhem.

”Sill och potäter” på Björkhaga lockade som vanligt många medlemmar.

Måndagsvandringar, boule, biljard, bordtennis, bridge, qigong, sångkör, vävstuga, bokträffar 
och bioresor har lockat många medlemmar. Vi har även ställt upp med ett lag i Hjärnkoll men 
gick tyvärr inte vidare.

Ett vandringspris, designad av Lennart Rimfält, för bordtennisspelarna instiftades under 2016 
och årets vinnare var Håkan Söderlund. Bordtennisspelarna har haft utbyte med SPF föreningen
i Tibro.

Fyra medlemmar förestår fredagskaféet varje jämn vecka på Margaretas Park. PRO ansvarar för 
de udda veckorna. 

Vävstugan har besökt Vävmässan i Växjö och besökt Ås vävgarner i Borås för inspiration och 
inköp.

En medlem leder gymnastik för boende på Margaretas Park.

En medlem har bidragit med högläsning för boende på Margaretas Park.

Medlemmar i föreningen har i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan deltagit i 
utbildningar och konferenser ordnade av distriktet, såsom ordförandekonferenser, 
hemsidesutbildning, utbildning i medlemsregister, studiedagar för studieansvarig, 
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cirkelledarträff, PR-konferens, Det goda ledarskapet samt utbildning för KPR- och Folkhälso- 
representanter. 

Genom KPR har vi i samverkan med PRO och RPG, försökt påverka kommunen i olika frågor. 
KPR har även yttrat sig om detaljplaner för byggnadsförslag som kommunen skickat ut. 

Styrelsen tackar alla som på olika sätt hjälpt till i verksamheten under året.

Ett tack till tidningarna som hjälpt oss att sprida information om vår verksamhet.

Mullsjö den 29 januari 2018

Arne Tenvert Kerstin Svensson Gull-Britt Schalin

Helena Hjerpe Dagny Sandahl Hans Blixt
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