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Agenda för den närmaste tiden 
 
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. 
 
OBS! Den här gången har vi 
lokalen på övervåningen. 
Hiss finns. 
 

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

Onsdag den 16 mars  
Kl 14:00 i Syrianska kyrkan i 
Brånnestad. 
 

Möte med nya medlemmar. 
Vi bjuder in alla nya medlemmar för att orientera om vår förening 
 
Inbjudan kommer inom kort till berörda 
 

Tisdag den 22 mars  
kl 14:00 
Plats kommer att framgå av 
inbjudan 

Funktionärsmöte  
Samtliga funktionärer inkl. styrelsemedlemmar bjuds in för allmän 
information/diskussion om föreningens verksamhet.  
Vi kommer bland annat att diskutera våra instruktioner där ni kan/bör 
lämna synpunkter inom ert ansvarsområde. 
 
Anmälan till ordförande, Gordon Carlson. 
 

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. 
Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma med eller utan 
stavar ����. 
 
OBS! Tisdagen den 22 februari utgår promenaden då den 
sammanfaller med årsmötet. 
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Hälsningar från ordförande 
Den här hösten och vintern har verkligen varit som en berg- och dalbana! 

På en berg- och dalbana går vagnen först sakta uppför en lång uppförsbacke. Det känns lite 
spännande och förväntansfullt. Ungefär så var det i höstas när pandemin hade lugnat ner sig. Vi 
kunde börja planera verksamheten med ny entusiasm. Jullunchen avslutade året och alla var glada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men efterhand når vagnen högst upp i backen och vi åker sedan utför med en väldig fart. Det suger 
till i magen och man känner sig lite utelämnad – det är bara att blunda och åka med. Precis som när 
den nya varianten av covid-19 gav sig tillkänna i slutet av december. Man fick lite ont i magen. Hur 
farlig är den? Vad gör vi nu då? Då ovissheten var stor var det inget annat att göra än att ställa både 
in vår träff med nya medlemmar och medlemsmötet i januari. 

Vi har en tid kvar till årsmötet. Vi kommer att få träffas ”på riktigt” då! Men som med berg- och 
dalbanan kommer det alltid nya överraskningar hela tiden. Det är bara att åka med – man vet ändå 
att åket tar slut någon gång. Och så blir det med denna pandemi också. 

Men innan dess kanske en ny utförsbacke väntar bakom nästa kurva. Man måste ta spjärn, blunda 
och åka med. Vi måste säkert vara beredda att nya överraskningar kan dyka upp som kanske vänder 
upp och ned på vår planering. Även när restriktionerna har dragits in måste vi fortsättningsvis vara 
försiktiga och vara rädda om varandra. Vi får hoppas att det inte blir många sådana överraskningar 
och att åkturen snart är slut! 

 
Gordon Carlson 

Ordförande 
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Allmänt 
Styrelsen kommer nu att slutföra planeringen för föreningens aktiviteter för de kommande sex 
månaderna.  
Vi planerar att ge ut ett nytt programblad under mars som kommer att gälla t.o.m. september. 
Programbladet sänds ut med e-post. Till de som inte har anmält någon e-postadress skickar vi det 
med brev.  

Månadsmöten och årsmöte 
Vi planerar nu att komma i gång igen med vår mötesverksamhet. Först i spåret ligger årsmötet den 
22 februari. Årsmöteshandlingarna har skickats med e-post. De kommer även att finnas i 
möteslokalen tillsammans med valberedningens förslag. 

Jan-Olof har ett antal exemplar av handlingarna att fördela om någon vill ha ett exemplar före 
möte. 

Se sida 1 angående program och tider. Vi förutsätter att alla är fullvaccinerade och friska på våra 
möten. 

OBS! för att det ska fungera för kaffekommittén så måste alla föranmäla sig till våra möten 
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). 

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.  

Det här har vi genomfört den senaste tiden 
På grund av den ökade smittrisken beslutade vi att ställa in månadsmötet i januari 

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. 
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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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Det blev inte riktigt så här den här vintern heller. Men man vet aldrig, vintern är inte slut än. 

 
 

 
Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i mitten av mars. 

Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida. 
 

Vår verksamhet sker i samverkan med  

 

 


	Agenda för den närmaste tiden
	Årsmöte och månadsmöten
	Promenader

	Hälsningar från ordförande
	Allmänt
	Månadsmöten och årsmöte
	BIO på Cnema
	Påminner om vår e-postadress till föreningen

	Det här har vi genomfört den senaste tiden
	Promenader

	Föreningens funktionärer 2021 fram till årsmötet 2022

