BILAGA 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND, AVD 86

SPF SENIORERNA I NÄSSJÖ

Verksamhetsåret har inneburit att målsättningen med en fortsatt utveckling av våra aktiviteter som har
skett under de senaste åren har naturligtvis gynnat tillströmning av nya medlemmar. Detta torde också
vara resultatet av en fortsatt tidsenlig anpassning av våra aktiviteter såväl som det envetna arbetet med att
sprida en positiv och livsbejakande syn på seniorlivet. Det är med förhoppning om att vi även i år
gemensamt skall kunna fortsätta vidare på den inslagna vägen som styrelsen lämnar följande berättelse:
Styrelsen har varit:
Ordförande:

Bert Johansson

1:e Vice ordf

Gudrun Spång Gunnarsson

2:e Vice ordf

Ulf Magnusson

Sekreterare

Agneta Curhed

Vice sekreterare

Göte Bernström

Kassör

Yvonne Thyr

(Ekonomiansvarig) Medhjälpare (Solveig Westerberg Kassa)

Ledamot

Eva Persson

(Medlemsvård)

Ledamot

Bo Arencrantz

Ledamot

Kjell Skålberg

(Friskvård)

Till styrselsens förfogande har varit:
Jörgen Peterson
Mats Johansson
Kent Forsén
Vakant

Ordinarie
Ordinarie (Hemsida)
Ordinarie

Revisorer

Lisbeth Edqvist
Anders Öhling
Allan Pettersson

Ordinarie
Ordinarie
Ersättare

Valberedning

Lennart Gunnarsson Sammankallande
Gunilla Ekeroth
Percy Curhed

Övriga uppdrag

Ett fyrtiotal uppdrag finns dessutom i olika kommittéer, råd, ombud, mötes- och
kafévärdar. Inalles är ca 45 medlemmar aktiva i föreningens skötsel.
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Medlemsantal:

2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31
2016-12-31
2017-12-31
Ökning 2017

903
932
955
1 010
1 031
1 032
1 040

+ 10 vänmedlemmar
+ 16 vänmedlemmar
+ 22 vänmedlemmar
+ 23 vänmedlemmar
+ 27 vänmedlemmar
+ 19 vänmedlemmar
+ 22 vänmedelmmar
+8 = 0,8 % (Budget 5,0 %) (16 medl. avlidna
under året)

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under året och där har förekommande frågor och
informationer från såväl föreningen och dess medlemmar, distriktet som förbundet behandlats. Sedvanliga
kurser och konferenser har besökts för att hålla styrelsen och därmed medlemmarna à jour med
föreningens totala utveckling.
Föreningens månadsmöten på Pigalle inleddes med parentation för 20 medlemmar under ledning av Bo
Arencrantz och Britt Sjöblom och med sång av SPF-kören med Gun Hild och Ulla Söderblom. Mötena har
varit 9 st under det gångna året, med ett varierat innehåll med bland annat, månadsmöte i februari,
information om hembygdsföreningen av Meier Andersson i mars, underhållning av Lindbergarna och även
ett årsmöte i april. Under hösten: Rallarna i september, i oktober var det Jakima och lärarna på
Musikskolan i november och som avslut på året en vacker jultablå av elever från Brinellskolan, grötsupé,
ett rikligt lotteri och ett besök av tomten med korvutdelning till 255 deltagare. Därmed sattes punkt för
årets månadsmöten. Månadsmötena har varit rikligt besökta med i genomsnitt ca 140 medlemmar och
trivseln har varit god i vår möteslokal, kulturhuset Pigalle.
SPF-kul med Erling Lundberg har vi haft i ODD-villan i januari. Räkfrossa och Äggsexa i ODD-villan
var muntra tillställningar och nationaldagen i juni firades som tidigare i ODD-villan och även Oktoberfest
med rotmos och rimmad lägg. I september var det älgjakt (genom Samrådsgruppen) och vi hade en
pubafton i november på Matlyckan med stor tillslutning där Bengt Johnsson visade bilder. Till slut var det
den grandiosa nyårsfesten i ODD-villan med mycket god mat och skumpa för 53 närvarande.
Torgkaffet har varit föreningens verkliga träffpunkt och vi har träffats i Allianskyrkans lokaler och vi har
varit i genomsnitt 77 personer på varje träff.
Resor har varit en annan uppskattad aktivitet under året och började med en kyrktur till Hakarps kyrka i
mars. I september reste vi till Kosta med hyttsill och underhållning. I november gick färden till Lübeck
och julmarknaden där och i december var det dags för Bingolotto i Göteborg.
Friskvården har bestått av boulespel på måndagar och som pågått både sommar och vinter med många
deltagare och ett snitt över 20 deltagare per gång. Som mest har 28 deltagare kommit. SPF-kören träffas
på måndagar och övar två timmar varje förmiddag och till övningarna brukar det komma cirka 45 sångare
varje gång men ser gärna att fler män ansluter. Tisdagarna har ägnats åt promenader, framför allt i
terrängen runt Lövhult, och med efterföljande fika. Samåkning sker till Lövhult och samling sker från Ica
Kvantum. Tisdagar har det också bowlats med i snitt 40-45 deltagare från SPF varje gång. Kostnaden för
bowling är 75:- per gång som varje deltagare betalar. Tisdagskvällarna ägnas åt Dartspel med i snitt över
25 deltagare varje gång. Onsdagar har det varit seniorgympa (stort antal, snitt 57 på våren och 55 på
hösten och som mest 69 deltagare). Även hjärnorna har gympat vid torsdagarnas bridgespel med 20-24
spelare varje gång. På fredagar har SPF seniorerna tillgång till gymmet i Sporthallen och det har varit 2025 deltagare varje gång och månadskostnaden är 100:-. Fredagsluncherna har haft ett deltagarantal på
cirka 40-45 personer vid varje lunchtillfälle.
Väntjänsten fungerar bra och utnyttjas av allt fler medlemmar. Den engagerar ett 15-tal medlemmar som
står till förfogande.
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Studiecirklar har bedrivits i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan SV. Flera aktiviteter har varit i
farten och samlat ett stort antal deltagare. Lär känna din kommun, engelsk konversation, bokcirkel,
trafikkunskap, data, matlagning för herrar med mera.
SPF-radio - Radion har fortsatt sina reguljära sändningar under egen paraply Radio SPF. Sändningarna
sker via Höglandets Närradio - på frekvens 103,9 Mhz, jämna måndagar 18.15. Alla radiosändningar finns
också att tillgå på hemsidan.
Ekonomin i föreningen har även den haft en fortsatt positiv utveckling tack vare de olika aktiviteterna.
Egna kapitalet uppgår till 198 015 kr. Överskottet har använts till subventioner av olika verksamheter som
julklappar i samband med Julgröten och Torgkaffet och kommer att subventionera 2017 års årsmöte – I
övrigt hänvisas till separat ekonomisk redovisning.
Eget Kapital 31/12 2017
2016
År: 2015
2014
2013
2012
2011
2010
Årets resultat: Omsättning

198 015
157 525
114 280
135 000
126 000
118 500
117 700
65 400
847 tkr med resultat 40 tkr

Av ovanstående redogörelse framgår att aktiviteten i föreningen varit hög och styrelsen ber att få tacka
alla medlemmar som bidragit med förtjänstfulla insatser inte minst från kaffepersonalen, Pigallepersonalen och festkommitténs sida och ledare för de olika veckoaktiviteterna och studiecirklarna och
även övriga medlemmar för ett bra deltagande i våra arrangemang. Även ett tack till Studieförbundet
Vuxenskolan och Smålands Dagblads lokalredaktion ingår.

Nässjö den 15 januari 2018

Bert Johansson

Bo Arencrantz

Agneta Curhed
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Yvonne Thyr

Eva Persson

Göte Bernström

Kjell Skålberg

Gudrun Spång Gunnarsson

Ulf Magnusson

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 30 januari 2018

Lisbeth Edqvist

Anders Öhling
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