
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

 

Styrelsen för SPF Seniorerna Örebro City får härmed lämna följande berättelse över 

verksamhetsåret 2020. 

 

 

 

Styrelsen: 

Ingrid Gustafsson  ordförande  

Anders Nyström  vice ordförande 

Annika Gunnarsson  kassör 

Margareta Falk  vice kassör 

Ingrid Gustavsson  sekreterare 

Vicki Tervald  vice sekreterare 

Börje Asplund  ledamot 

Marianne Isaxon  ledamot 

Rosa Lind   ledamot 

Berit Nordkvist  ledamot 

Outi Nordström  ledamot 

 

Revisorer: 

Ulf Grell 

Bengt Anhammer 

Björn Sandahl 

 

 

Valberedning: 

Styrelsen 

 

Funktionärer: 

Bowling   Lena och Alf Åstholm 

Bridge   Anders Edgren 

Friskvård/Kultur  Börje Asplund 

   Marianne Isaxon 

   Berit Nordkvist 

   Outi Nordström 

Hemsida   Rosa Lind/Börje Edberg   

Hörselombud  Christer Lindman 

KPR   Ingrid Gustafsson, ersättare 

Mattcurling   Gun Einarsson 

Medlemsregister  Annika Gunnarsson 

   Marianne Isaxon 

   Margaretha Falk 

Program/Resegrupp  Ingrid Gustafsson, sammankallande 

   Marianne Nyström 

   Lilian Rosengren   

   Annika Thornell 

   Vicki Tervald 

Trafik/Säkerhet  Håkan Einarsson 
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DISTRIKTSSTÄMMAN 

P.g.a. av rådande pandemi ställdes distriktsstämman in och genomfördes per capsalum, vilket 

innebär att handlingar skickades ut till ombuden och beslut fattades via e-post. 

Till ombud hade valts Ingrid Gustafsson, Marianne Isaxon, Berit Nordkvist och Vicki 

Tervald.  

 

 

ÅRSMÖTE 

Årsmöte hölls den 18 februari. Ordförande höll en parentation över de medlemmar som 

avlidit under året varpå följde en tyst minut. Helena Salo underhöll med sång. 

 

 

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSUTVECKLING 

Medlemsavgiften har under året varit 280 kronor. Antalet medlemmar är vid årsskiftet 1259    

Under året har 40 medlemmar avlidit, vi har fått 59 nya medlemmar och 76 medlemmar har 

avregistrerats. Vi har 1 hedersmedlem. 

 

 

SAMMANTRÄDEN  

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året varav 2 utomhus i kassörens 

trädgård och 4 där en del av styrelsen närvarade via telefon. 

 

 

DISTRIKTSSTYRELSEN 

Annika Gunnarsson är sekreterare i distriktsstyrelsen och Margaretha Falk är revisor. 

Marianne Isaxon tillhör valberedningen. 

 

 

KPR 
KPR är kommunens pensionärsråd. I rådet är politiker och pensionärsorganisationerna 

representerade.  Ingrid Gustafsson är ersättare i KPR.  

 

 

SPF SAMORGANISATION I ÖREBRO 

Samorganisationen är ett samverkande forum för SPF-föreningarna inom Örebro kommun. 

Marianne Isaxon är sekreterare i Samorganisationen och Annika Gunnarsson är revisor. 

 

  

MÅNADSMÖTEN 
Vi inledde 2020 med januari månadsmöte, där vi hade besök av Kävesta folkhögskolas 

musiklinje. Årsmötet ersatte februari månadsmöte. Därefter har samtliga månadsmöten under 

året ställts in med anledning av pandemins restriktioner. 

 

 

STUDIEBESÖK 

Den 28 januari genomförde vi ett studiebesök på konserthuset. Vi fick en rundvandring och 

var med på en repetition med orkestern. 20 medlemmar deltog. Citypassagen besöktes den 2 

mars med rundvandring och information om husets miljöinriktning. Nästa studiebesök var i 

Stadsparken den 27 augusti. Två grupper, sammanlagt 43 medlemmar, fick en fin guidad 

rundvandring med presentation av växter som finns i parken. Vi avslutade året med en guidad 

Stadsvandring den 1 oktober. 25 medlemmar fick historiska tillbakablickar om Örebros 

utveckling under flera århundranden. 
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UTFLYKTER/ENDAGSRESOR 
Inga planerade utflykter/endagsresor har kunnat genomföras under 2020. 

 

 

TEATER-/MUSIKRESOR 
Lördagen den 8 februari åkte 40 medlemmar med buss till Lekeberg för att se revyn Tjocka 

släkten och äta en god middag.  

Den efterlängtade Capricen i Lindesberg den 18 april ställdes in. 

Föreställningarna på Opera på skäret och på Västanåteater blev också inställda. 

 

     

UTLANDSRESOR 
Inga utlandsresor har förekommit under året i vår regi. 

 

     

KLASSISK  MUSIKLYSSNING 

Under ett antal år har våra medlemmar haft möjlighet att med operasångerskan Katarina 

Pilotti samtala om och lyssna till klassisk musik. I början av året genomfördes två 

sammankomster och fick därefter ställas in. 

 

 

FACEBOOK 

SPF Örebro City finns med på Facebook. Här kan våra medlemmar titta på bl.a. bilder och 

läsa om våra aktiviteter. Medlemmarna har också möjlighet att lämna synpunkter. 

 

 

HEMSIDA 

På www.spfseniorerna.se under föreningslista uppdaterar vi löpande våra medlemmar med 

aktuell information. Vår målsättning är att ge medlemmarna en enkel och tydlig översikt över 

SPF Örebro Citys verksamhet. Rosa Lind och Börje Edberg har varit ansvariga för hemsidan. 

 

 

FRISKVÅRD  

Friskvårdsgruppen anordnade den17 september en tipspromenad på Stora Holmen.  Ett 20-tal 

medlemmar deltog. Börje Asplund, Marianne Isaxon, Outi Nordström och Berit Nordkvist har 

ansvarat för Friskvårdsgruppen. 

 

 

BOWLING PÅ STRIKE 

Då det f.n. saknas lokal för bowling har ingen någon verksamhet förekommit. 

 

 

MATTCURLING 

Mattcurling har blivit populärt. Ca 20 medlemmar spelade i början av året och till mitten av 

mars. Under hösten kunde tre omgångar genomföras. Lokal är Södermalmshemmet med Gun 

Einarsson som ansvarig 

 

 

BOULE 

En ny aktivitet är boule. Verksamheten, som genomfördes i alla väder, startade i början av 

juni och höll på t.o.m. september varje tisdag. Uppskattade ledare har varit Lilian Rosengren 

och Birgitta Uske. Deltagarantalet har varierat mellan 8-16 personer. 
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ÅRETS RESULTAT 

Styrelsen föreslår att årets överskott balanseras i ny räkning. 

 

SLUTORD 

År 2020 har varit ett annorlunda år. Den pandemi som drabbade oss i början av året har 

påverkat oss i allra högsta grad. Vi har endast kunnat genomföra ett fåtal av de aktiviteter som 

fanns i vårt program. Vi hoppas nu på ett bättre 2021 och att vi kan genomföra en del av våra 

programpunkter under våren och framförallt räknar vi med att hösten 2021 kommer att ge oss 

möjlighet att träffas igen och att genomföra nya upplevelser tillsammans. 

 

 

 

 

Ingrid Gustafsson Anders Nyström Annika Gunnarsson 

Ordförande  Vice ordförande Kassör   

 

 

 

Margaretha Falk Ingrid Gustavsson Vicki Tervald 

Vice kasssör  Sekreterare  Vice sekreterare 

 

 

 

 Börje Asplund         Marianne Isaxon 

 Ledamot          Ledamot 

 

 

 

Rosa Lind                  Outi Nordström Berit Nordkvist 

 Ledamot          Ledamot Ledamot 
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