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Agenda för den närmaste tiden 
OBS! Styrelsen har nu beslutat att ställa in månadsmötet i januari på grund av ökad smittspridning. 
Vi ställer även in planerad resa till Stockholm i mars, resan i maj ligger kvar i planen. 
 
Än så länge hoppas vi att kunna genomföra årsmötet som planerat den 22 februari. 
 
Nedanstående agenda kommer att uppdateras vart efter tider/platser för våra  
aktiviteter fastställs eller ändras. 

Årsmöte och månadsmöten 
Tisdagen den 22 februari 
Kl 14:00 i Syrianska kyrkan 
i Brånnestad. 
 

Årsmöte med underhållning av Mikael Leonardson. 
Årsmöteshandlingar sänds ut med e-post samt finns att hämta hos 
Jan-Olof Steen. 
Ett antal exemplar kommer som vanligt att finnas tillgängliga under 
mötet. 
 

Tisdagen den 29 mars 
Kl 14:00 i Syrianska kyrkan 
i Brånnestad. 
 

Månadsmöte med modevisning. 
Sandströms mode visar upp kläder. 
 

Promenader 
Tisdagar och torsdagar 
Kl 10:30 

Promenader i Rambodal. Samling på parkeringen vid Rambogatan 60. 
För mer information kontakta Birgitta Hilke, tfn 070-847 17 93. 
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Hälsningar från ordförande 
 

Fan (ursäkt!), att denna elända pandemi inte vill ge med sig någon gång! Det har fått till följd att 
träffen för nya medlemmar flyttas framåt i tiden och att medlemsmötet i januari ställs in. Även 
resan till Stockholm i mars måste ställs in eftersom planeringen kräver stor framförhållning. 
Återstår att se hur resten av våren kommer att gestalta sig. Jag håller tummarna så de blir alldeles 
blåa! 

I dag har vi i alla fall siktet inställt på att årsmötet kommer att genomföras som planerat den 22 
februari. Det kan eventuellt bli krav på vaccinationsbevis på mötet – återstår att se hur 
restriktionerna är då. Vi återkommer naturligtvis med mera information efterhand. Det börjar bli 
hög tid att skicka in motioner till årsmötet. Styrelsen vi ha in synpunkter från er senast den 21 
januari! Årsmöteshandlingarna skickas till alla som har e-post i god tid före mötet. Några exemplar 
kommer att finnas att hämta hos Jan-Olof Steen om man saknar e-post. 

På årsmötet kommer styrelsen bland annat att informera om våra nya stadgar som kommer från 
förbundet och som gäller från 1 januari. Vidare behöver styrelsen förstärkas med några personer. 
Själv har jag tänkt kliva ner från posten som ordförande efter sex händelserika år men jag kan 
stanna kvar i styrelsen som sekreterare (om årsmötet så vill!). Det finns säkert några i föreningen 
som är intresserade av styrelsearbete – eller hur! Ni är mycket välkomna! Det finns även några 
funktionärsposter som behöver fyllas – viktiga poster för att en förening ska fungera bra. 

Nå ja, vi går i alla fall långsamt mot ljusare och varmare tider. Det är något positivt och härligt! 
Jag ser fram emot att träffa er igen på våra möten och andra aktiviteter – förhoppningsvis nära i 
tiden. 

Avslutningsvis önskar jag och hela styrelsen er alla en god fortsättning på 2022. Hoppas ni håller er 
friska och att vi kan börja leva ett normalt liv snart igen. 

Gordon Carlson 
Ordförande 
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Allmänt 

Lotterier 
Vi anordnar lotterier på våra möten och vi vill förtydliga hur vi gör genomför detta. 

Följande allmänna regler gäller: 

En ideell förening får ordna ett mindre lotteri utan tillstånd om det ordnas i samband med 
föreningsaktiviteter eller sammankomster. Detta kallas för ett tillståndsfritt lotteri (§19-lotteri). 

• Lottpriset får vara högst 1/6000 prisbasbelopp. (Anm. ca 8 kr) 

• Värdet av högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp. (anm. ca 8 000 kr) 

• Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent 
av insatsernas värde. 

Det är den sista punkten som är intressant för oss, då vi ligger under ovanstående beloppsgränser. 
Vi lägger oss på nivån att vinsterna ska vara 50% insatsen. Det är den övre gränsen så att 
medlemmarna ska få tillbaka så mycket som möjligt av insatsen.  

Normalt säljer vi 300 lotter á 5 kr vilket ger 1500 kr. Vinsterna blir då maximalt 750 kr. Ibland lottar 
vi ut blommor, bordsdekorationer etc. och då kan dessa ibland vara utanför ovanstående 
beloppsgränser då dessa införskaffades för ett annat syfte. 

Vad vinsterna ska bestå av kan vara svårt att avgöra så att alla blir 100% nöjda.  

Som vinster har vi haft blommor, presentartiklar, choklad, viner etc. Det har ibland funnits 
synpunkter på detta. Blommor luktar, presentartiklar har vi hemmen fyllda med, vinerna 
innehåller alkohol mm. Vi köpte alkoholfria viner så att man kunde byta till ett sådant alternativ, 
ännu har ingen bytt vinet till ett alkoholfritt alternativ. 

Vi är tacksamma om ni som köper lotter tipsar lotteriförsäljarna om vad vi bör ha som vinster 
framöver så att det passar så många som möjligt. 

Månadsmöten och årsmöte 
Vi kom igång under hösten med våra månadsmöten men måste nu tyvärr ställa in årets första 
månadsmöte på grund av ökad smittspridning. Vi planerar än så länge att genomföra årsmötet 
enligt plan. 

Se sida 1 angående program och tider.  

Vi förutsätter att alla är fullvaccinerade och friska och är beredda att visa upp Covidbevis (digitalt 
eller på papper). 

OBS! för att det ska fungera för kaffekommittén så måste alla föranmäla sig till månadsmötena 
och årsmötet SENAST fredag veckan före mötet. Om det finns allergier så ta med eget fikabröd, 
kaffekommittén har inte möjlighet att hantera detta. 

Anmälan ska göras till Kerstin Johansson på telefon 070-981 76 38 (gärna SMS, meddela då namn). 
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Reseersättning 
Styrelsen har beslutat att betala ut reseersättning 18,50 milen alt bussbiljett till de funktionärer 
som handlar till lotterier, fester och månadsmöten. 

Ersättningen betalas ut efter att en enkel reseräkning lämnas till kassören. 

BIO på Cnema  
SPF Seniorfilmer på Cnema enligt sidan 6. Kontakta Jan-Olof Steen för ytterligare information.  

 

 

Påminner om vår e-postadress till föreningen 
Vår e-postadress till föreningen är spfsoder@gmail.com. Har ni något att fråga om eller om ni vill 
komma med förslag på kommande underhållning/föredrag, resor eller fester så mejla oss. 

OBS! Ni som bytt eller skaffat e-post skicka ett e-mejl till föreningens e-post enligt ovan med 
namn, adress och telefonnummer, så kommer ni med på våra utskick av t.ex. månadsbladet.  
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Det här har vi genomfört den senaste tiden 

Månadsmöte 
Den 23 november hade vi ett månadsmöte. Ett 60-tal medlemmar fick höra Östgötatrafikens 
representanter berätta om dagens biljettsystem, en fråga som engagerade många.  

Därefter underhöll Trio Tombola med musik från flera sekel – från Bellman till Broberg. Mötet 
avslutade med sedvanlig god fika, föreningsinformation och lotteri.  

Julfest 
1 december åt vi en mycket god julbuffé från Sörby Herrgård. Vi startade upp med lite glögg och 
pepparkaka samtidigt som vi underhölls av Kurt Fyhrs orkester. 

En julfest som uppskattades av oss alla som var där eller hur? 

Festkommittén tackar för DAGENS ROS. Det motiverar oss att fortsätta med trevliga fester. 

 

 
 

Glöggbordet förbereds av vår ordförande med fru 
Foto: SPF Söder 

   
 Musikunderhållning  
 Foto: SPF Söder 
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Promenader 
Vi har fortsatt att gå promenader i Rambodalsområdet på 3 till 4 km. Under promenaden pratas 
det mycket och vi löser många världsproblem allt ifrån Covidpandemi till cykelställsproblem. 

Fler hälsas välkomna, det finns gott om plats på vägar, gångbanor och stigar. 

Bilderna är tagna under promenaden den 11 januari. Den manliga motionären fastnade inte på 
bilderna.  

    
 

 
 

 Foto: SPF Söder 
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Föreningens funktionärer 2021 fram till årsmötet 2022 
Första namnet i respektive ruta nedan är kontaktperson. 

Uppdragsroll Namn Telefon E-post 
        

Styrelsen, Ordförande Gordon Carlson 073-145 10 86 gordon.carlson72@gmail.com  
Styrelsen, Sekreterare Vakant --- --- 
Styrelsen, Kassör Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
Styrelsen, Vice ordf. och utbildning.  Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
Styrelsen, Webbred. och festkommittén Monica Sandelin 070-299 92 70 monica.sandelin02@gmail.com  
Styrelsen, Ledamot och resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Styrelsen, Ledamot och IT-ombud Vakant --- ---   
Styrelsen, Ledamot Tomas Axi 070-828 09 79 tomas.axi@telia.com  
            

Festkommittén  Monica Sandelin 070-299 92 70 monica.sandelin02@gmail.com 
Festkommittén Marianne Jonsson 073-494 47 55 marjon1959@hotmail.com   
Festkommittén Vakant --- --- 
Festkommittén Vakant --- --- 
         

Kaffekommittén Kerstin Johansson 070-981 76 38 kerstin.johansson11@bredband.net  
Kaffekommittén Katarina Andersson 073-153 51 90 katarina.andersson244@gmail.com   
Kaffekommittén Inga-Lill Jonsson 073-159 90 80 Inga-lill43@hotmail.com  
Kaffekommittén Marita Karlsson 076-007 42 08 marita.mk@bredband.net  
            

Resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Resekommittén Yvonne Lindell 070-146 63 21 yvonne.lindell@telia.com  
Resekommittén Vakant --- --- 
            

Lotterier Susanne Lönnqvist 076-367 49 27 susanne.lonnqvist@live.se  
Lotterier Gunilla Delin 070-636 53 08 gunka51@hotmail.com  
Lotterier Marianne Jonsson 073-994 47 55 marjon1959@hotmail.com   
             

Hemsida och SPF app Monica Sandelin 070-299 92 70 monica.sandelin02@gmail.com 
Hemsida och SPF app Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
       

Revisor Gunnar Bleckert 076-102 22 97 gunnar.bleckert@telia.com  
Revisor  Elisabeth Larsson 070-914 47 31 elisabeth.larsson@husbocken.se   
Revisor ersättare Lars Mokvist 070-229 73 01 lars.mokvist@telia.com  
            

IT-ombud Vakant --- ---   
Utbildningsansvarig Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
Syn- och hörselombud Susanne Lönnqvist 076-367 49 27 susanne.lonnqvist@live.se  
Folkhälsoansvarig Ingrid Bindekrans 073-229 39 78 ingrid.bindekrans@gmail.com 

Boule Gun Pettersson 073-639 96 28 smulan35@gmail.com 

Trafikombud Karl-Erik Hamström 070-777 43 27 karl-erik.hamstrom@telia.com  
Seniorbio Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
       

Valberedning – Ordförande Vakant --- --- 
Valberedning Inga-Maj Lundmark 070-580 40 99 ingamaj.lundmark@gmail.com  
Valberedning Arne I Svensson 070-232 42 40 arne.annemarie@telia.com  
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Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i mitten av februari. 
Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida. 

 
 

 
Vår verksamhet sker i samverkan med  
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