
 

 

 

Bästa SPFseniorerna! 

Nu när vi nyss gått in i 2021 hoppas vi att det blir bättre än 2020.  

Styrelsen har haft sitt första möte för i år som vi genomförde digitalt. Tack vare 

Kent Forsén som hållit i det tekniska fungerade det mycket bra att ha 

styrelsemöte mötet på detta sätt. Vi kommer att fortsätta sammanträda digitalt 

tills vi kan träffas fysiskt igen. 

Normalt sett har vi ju årsmöte i februari men på grund av rådande förhållanden 

beslutade styrelse att skjuta upp årsmötet till dess vi kan genomföra detta med 

medlemmarnas fysiska närvaro. Vi återkommer senare med tid och plats när 

årsmötet kan genomföras. 

I nuläget kan vi inte göra en längre planering av aktiviteter eftersom ingen vet 

när vi kan börja träffas fysiskt igen beroende på pandemiläget. Vi kommer att 

göra en kalender när läget är stabilt. Vi kommer fortsätta med digitala aktiviteter 

som Mats Johansson, Kent Forsén, Kjell Johansson och Christer Holgersson 

håller i. Motionskampen med motionskort och dragning kommer att fortsätta 

hela 2021. Du kan köpa motionskort av Göte Bernström och Kent Forsén. Priset 

är fortfarande 20 kronor per kort. Vi kommer genomföra en dragning den 11 

februari. Fullt ifyllda motionskort kan lämnas i Agneta Curheds postlåda 

Parkgatan 16 ”ingång på Sjögärdsgatan” eller i Göte Bernströms postlåda 

Rågången 129 fram till den 9 februari. 

Vi kommer att spela in dragningen eftersom vi inte kan göra dragningen på 

något föreningsmöte. Vi kommer att lägga ut vinstlistan på nätet tillsammans 

med inspelningen. Om du har vunnit och har Swish så kan du meddela Göte 

Bernström på telefon 070-356 74 64. 

Kjell Johansson har varit i kontakt med samtliga aktivitetsansvariga som alla 

väntar på att få köra i gång och saknar träffarna med er. När läget så medger 

startar de upp igen. 

Vi saknar kontakten med er och du får gärna höra av dig till någon av oss i 

styrelsen om du undrar över något eller vill ha en pratstund. Glöm inte bort att 

väntjänsten finns!  
 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen/ Gudrun Spång Gunnarsson 

 

 


