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Verksamhetsberättelse för år 2020-2021 
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Rottne lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2020-2021. 
 
Styrelsen har bestått av:    
Ordförande   Kerstin Olsson  
Sekreterare  Margaretha Sörensen 
Kassör och medlems- Bo Moberg    
ansvarig      
Styrelseledamot Alice Persson 
Styrelseledamot Leif Karlsson 
Styrelseledamot Anita Rundgren 
Styrelseledamot  Jane Knudsen 
Revisorer  Roland Olsson och Thomas Renemark 
Suppleant  Perzy Nilsson  
 
Inledning  
Under åren 2020-2021 har SPF Seniorerna Rottne på grund av Coronapandemin och FHM-restriktioner haft 
minimalt med möten/aktiviteter. 
 
Medlemsantal 
31 december 2020 hade föreningen 273 medlemmar. Under året har 2 nya medlemmar fått inträde.   
Under år 2020 avled 3 medlemmar. 
  
31 december 2021 hade föreningen 260 medlemmar. Under året har 8 nya medlemmar fått inträde.   
Under år 2021 avled 12 medlemmar. 
 
Mötesverksamheten 
Föreningens årsmöte hölls den 7 februari 2020.  
Årsmötet 12 februari 2021 ställdes in på grund av pandemi. 
 
Vi har haft ett månadsmöte under 2020, samt grötfest.  
Under 2021 två månadsmöten, oktober och november. 
Upptaktsmöte/trivselträff hölls på Kvarnabackens hembygdsgård 17 september 2021.  
 
Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten under år 2020. Styrelsen har därutöver haft tre ej 
protokollförda extra möten. 
Konstitueringsmöte hölls den 10 februari 2020.  
Programmet för 2020 fastställdes den 10 februari 2020. 
 
Under år 2021 har styrelsen haft tre protokollförda styrelsemöten och tre ej protokollförda extra möten. 
 
Väntjänsten och Rastfadderverksamheten 
har pausats på grund av pandemin tills vidare. 
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Föreningens interna verksamhet      

 
Studieverksamhet, Resor och utflykter 
har pausats på grund av pandemin tills vidare.     
  
Bridge 
Under året 2020 har det spelats bridge vid 17 tillfällen.  
Våren 9 gånger med 12-17 deltagare/ tillfälle. Hösten 8 gånger med 8-12 deltagare/ tillfälle.  
Under året 2021 ingen verksamhet på våren, på hösten spelades det 14 gånger med 8-12 deltagare/ 
tillfälle.  
Ingen Regions- eller Riksmästerskap varken åren 2020 eller 2021 på grund av pandemin. 
 
Boule 
I snitt har 14 personer spelat boule vid 24 tillfällen året 2020.  
Under år 2021, 25 gånger snitt 15 personer/tillfälle. 
2021 vann vi SPF-s distriktserie och gick därmed vidare till finalen i Växjö som slutade med en hedrande 2:a 
plats. 4 banor ska bli 5 våren 2022. 
 
Canasta 
Under året 2020 har det spelats canasta vid 9 tillfällen med cirka 14 deltagare/tillfälle.  
Under året 2021, 13 tillfällen och cirka 10 deltagare/tillfälle. 
 
Stavgång 
År 2020 har 7-8 personer gått stavgång 35 gånger.  
År 2021 har 5-6 personer gått stavgång 34 gånger. 
 
Styrketräning 
År 2020 ställdes styrketräningen in på grund av pandemin. 
År 2021 startade styrketräningen i november för damer med 7 deltagare/tillfälle 6 gånger.  
 
Luftgevärsskytte 
År 2020 pausad. 
År 2021 har cirka 20 personer deltagit/tillfälle, totalt 15 gånger. 
 

Övriga aktiviteter       
   
Trivselarrangemang 
2020-01-12 deltog 100 medlemmar på grötfest. 
2020-04-25 deltog 8 medlemmar på fågelskådning. 
År 2021 var allt inställt på grund av pandemin. 
 
Lotterikommittéen       
Lotterikommittéen har ordnat lotteri med fina vinster till de fåtal möten vi haft under åren 2020-2021. 
 
Kaffekommittéer 
Kaffekommittéerna bestående av fem grupper har dukat upp till våra möten. 
 
 
 
        
 



       3(3) 
Lokal Backsvalan 
Styrelsen har haft ansvar för lokal Backsvalan, lokal- och bokningsansvarig har varit Ulla Karlsson. 
Sommaren 2021 drabbades lokalen av vattenskada/översvämning på grund av regnoväder. Detta har 
medfört kontakter med Vidingehem och försäkringsbolag. En lägre ersättningssumma har utbetalats. 
 

Föreningens externa verksamhet 
Föreningen har varit representerad vid distriktets årsstämma våren 2021 digitalt, samt ordförande-
konferens på Vida Arena hösten 2021. 
 
Slutord 
Under åren har vi försökt ha omväxlande verksamheter och aktiviteter för att intressera så många som 
möjligt, både ”gamla” och nya medlemmar.  
Vi har strävat efter att, aktiviteterna ska vara meningsfulla och intressanta, alla ska känna gemenskap och 
trivas tillsammans. 
 
Styrelsen riktar ett stort och varmt tack för visat förtroende till samtliga inom föreningen, som i olika 
sammanhang varit delaktiga och stöttat oss i vårt arbete för föreningens bästa. 
 
Men, under åren 2020-2021 har allt blivit omkullkastat och ej  genomförbart på grund av pandemin, som 
drabbat hela världen. 
 
Vår förhoppning är nu att vi så snart som möjligt ska kunna lämna detta bakom oss och se ljust på 
framtiden. 
 
 
 
Rottne 2022-01-17        
 
 
 
 
 
Kerstin Olsson              Margaretha Sörensen                     Bo Moberg                                                                                                                       
Ordförande               Sekreterare   Kassör               
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