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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelsen för SPF Seniorerna Munkedalsbygden får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.

Efter årsmötet och efterföljande konstituering har styrelsen bestått av:

Lars B Andersson, ordförande
Marianne Schewenius, vice ordförande
Björn Jacobson, sekreterare
Johnny Gyllenhammar, kassör tom 2018 06 30 och därefter ledamot
Jan Pettersson, ledamot och from 2018 07 01 kassör
Berit Gyllenhammar, ledamot
Inger Burman, ledamot

Enligt beslut på årsmötet slopades ersättare i styrelsen och dessa omvandlades till 
ledamöter.

Årsmötet
Årsmötet hölls den 27 februari i Folkets hus. Valet av lokal skedde endast 1 vecka 

före mötet då Åtorps herrgård som var bokad långt i förväg meddelade att de inte 
kunde åta sig arrangemanget. Styrelsen fick då snabbt hitta en ersättningslokal. Mötet
blev besökt av ett stort antal medlemmar, troligen beroende på att Åtorp hade väckt  
nyfikenhet. Förtäringen fick lösas med catering och underhållning stod medlemmar 
ur Svarteborgs Spelmanslag för. 
Årsmötet inleddes med parentation över under året avlidna medlemmar av kyrko-

herde Bengt Magnusson och sång av SPF:s sånggrupp. Förhandlingarna leddes av 
Karin Blomstrand med Gunnel Åkesson som sekreterare.
Förutom val av styrelse förekom följande val: revisorer Laila Oscarsson och Gunilla

Segelod ordinarie och Anna-Lisa Rasmusson ersättare, KPR (kommunala pensionärs-
rådet) Lars B Andersson, ordinarie och Jorid Ovik Berg, ersättare. Till valberedning 
för 2018 valdes Dag Legnesjö, Barbro Gustavsson och Sture Schewenius med Dag 
Legnesjö som sammankallande.

Verksamhet
Verksamhetsåret har förutom de traditionella aktiviteterna varit händelserikt. Den 

”intressepolitiska” delen har ökat genom Kommunala pensionärsrådet och övriga 
kontakter med kommunen. Samarbetet med PRO och övriga SPF-föreningar i 
kommunen har förstärkts i samband med KPR och en del uppvaktningar gentemot 
kommunen. Bland de frågor som har behandlats kan nämnas förslaget att avveckla 
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Vi 
kunde då genom gemensamma protester och uppvaktningar få till en förlängning av 



rådens verksamhet med åtminstone 2 år. När det kommunala föreningsbidraget under
sommaren sänktes utan kommentarer från kommunen lyckades vi få detta förändrat 
så att föreningslivet erhöll samma bidrag som 2017. Vår förening har tillsammans 
med PRO också protesterat mot nerläggningen av kommunens dagrehab, bland annat
genom en namninsamling som överlämnats till kommunen. I denna fråga har vi hit-
tills inte fått något svar men vi avser att föra den vidare under 2019. Vi avser också 
att fortsätta vår uppvaktning av kommunen när det gäller de framtida kontakterna in-
för kommunala beslut i äldrefrågor.

Månadsträffar
Dessa har hållits i Foss församlingshem, förutom årsmötet som hölls i Folkets hus 

och vår- och höstträffarna som hölls på Kaserna. Träffarna i församlingshemmet fick 
flyttas till tisdagar kl 18:00 från tidigare år då träffarna hölls på torsdagar kl 15:00. 
Styrelsen har med glädje noterat att ändringen inte påverkat besöksfrekvensen så 
negativt som befarat.
Inslag på träffarna har varit Julgransplundring, Melodikryss med Lennart Palm, 

Bildvisning med Morgan Westland och Björn Jacobson, Skivor till kaffet med Kent 
Olsson, Våravslutning på Kaserna med Pernilla Stendahl på nyckelharpa, Säsongstart
på  Kaserna med allsång och ”politikergrillning” inför valet, Nostalgikväll med Arvid
Vestbö på elgitarr, Countrymusik med Singer/songwriter Benny Jannerbrink, Stand 
up med Thomas Hiding och Julfest.
Vid träffarna har vår egen köksgrupp serverat god förtäring. Nytt för året har varit 

att det informationsblad med lottnummer som alltid delades ut förr har kommit till-
baka. Det har sammanställts av ordföranden och innehåller aktuell information till 
medlemmarna. Det har också kompletterats med aktuell, muntlig information på de 
flesta träffar.

Övrig verksamhet
Litteraturcirklar har bedrivits i två grupper. SPF:s sånggrupp har träffats för träning 

på måndagar i hembygdsmuseet och haft föreställningar både på SPF-träffar och ex-
ternt, exempelvis på äldreboenden. Under våren bedrev SPF datakurs på Smedberg 
under ledning av Lars B Andersson. Onsdagspromenaderna med start vid torget i 
Munkedal har fortgått sporadiskt under året. Rummikub har bedrivits på tisdagar.
Föreningen genomförde i september en mycket uppskattad ”Hemlig resa”. Ingvar 

Forsberg guidade förtjänstfullt genom Dalsland och Värmland. Resan gick via Ham-
rane Bak & Kaffestuga till Borgviks gamla bruksmiljö där en god lunch intogs på 
Sliperiet. På hemvägen intogs eftermiddagskaffe på Norebyns Café & Camping på 
stranden till sjön Grann i natursköna Dals-Långed.

Påverkansarbete
Tillsammans med PRO bedrevs ett Seniornätverk fram till april då det gjordes ett 

uppehåll för en eventuell omstart i modifierad form. Det lokala nätverket, som letts 
av Björn Jacobson, har varit ett komplement till det centrala nätverket för seniorer 
som letts av äldreomsorgschefen Maria Ottosson-Lundström. Vid en träff mellan 
kommunen och representanter för SPF och PRO diskuterades hur vi tillsammans 
skall gå vidare för att utveckla fortsatt verksamhet genom nätverket.



Styrelsens slutord

När vi nu gör bokslut för 2018 är det ett händelserikt år vi lägger bakom oss. 
Styrelsen har också under 2018 haft fokus på att skapa en stark organisation för de 
kommande åren. En organisation som det nu gäller att fylla med intresserade och 
aktiva medlemmar som kan skapa en engagerande verksamhet i föreningen och bidra
till att våra åsikter tas omhand i kommunens utvecklingsarbete. Tyvärr har inte 
försöken att intressera fler medlemmar att ta sig an uppdrag som funktionärer i olika 
kommittéer lett till några resultat. Vissa verksamheter har därför behövt läggas ned i 
brist på intresserade. Vi hoppas under 2019 kunna återkomma men det förutsätter att 
det finns intresse såväl att delta som att organisera verksamheter.
Vårt centrala förbund har även under 2018 haft stora problem med att få den nya 

hemsidan och det centrala medlemsregistret att fungera. Detta har inneburit 
svårigheter att använda vår hemsida för information och rekrytering och också att 
möjligheten att nå våra medlemmar begränsats. Problemen är nu till stor del 
avhjälpta och vi hoppas att det skall vara enklare att använda de nya verktygen under 
2019.
Våra månadsträffar har som tidigare varit tämligen välbesökta och uppskattade av 

deltagarna. Dock är det ett problem att endast en mindre del av föreningens 
medlemmar kommer till träffarna. Delvis kan detta förklaras med att vi har 
svårigheter att finna lämpliga lokaler utöver församlingshemmet vintertid och 
Kaserna sommartid. From 2019 kommer månads-träffarna att förläggas till måndagar
kl 16:00 då denna dag var den enda som församlingen kunde erbjuda. Vi hoppas att 
medlemmarna kommer att uppskatta både bytet av dag och tid.
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till alla som deltagit i våra aktiviteter 

under året. Ett särskilt tack går till funktionärerna i olika kommittéer och ett alldeles 
speciellt tack till Johnny Gyllenhammar. Han valde att under året dra sig tillbaka 
efter10 förtjänstfulla år som kassör i styrelsen och avled tragiskt i början av 2019. 
Allas era bidrag för att skapa trivsel och gemenskap är ovärderliga.
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