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Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordf.                            Kenny Thärnström 
Vice ordf.                Åsa Jonsson  
Kassör                         Lars Österman  
Sekreterare                 Britta Wingård 
Övriga ledamöter        Rolf Gustafsson 
                                    Birgitta Gregorius 
                Harald Martinsen 
 
Revisorer                 Marianne Sandblom och Björn Sandblom  
                                                                                                                                                           
Valberedning              Annette Thärnström, Anita Borg och Kjell Andersson 
 
Ombud vid Bohusdistriktets stämma var Harald Martinsen och Kenny Thärnström 
 
I KPR (Kommunala pensionärsrådet) har föreningen företrätts av Ulla Turemark med 
Annette Thärnström som ersättare. Rådet har haft fyra möten under året. 
 
Övriga uppgifter: 
Studieombud                           

Pressombud                                 

Reseansvarig 

IT-ansvarig / Web                               

Lotterikommitté  

Boule                        

Annette Thärnström 

Kenny Thärnström 

Ulla-Britt Svensson  

Harald Martinsen 

Ulla-Britt Svensson 

Birgitta Karlsson och Gunvor Möller 

Mattcurling                                                         Monica Kjellsson, Claes-Göran Hagström, 
              Lars Österman, Lennart Karlsson, Eva-Lisa 
              Laurin 
Bridge              Ulla-Britt Svensson 
Golf              Berndt och Britt-Marie André 
Månadsträffar              Åsa Jonsson och frivilliga  
Bokcirkel               Britta Wingård               
Stickkafé               Monica Svensson  
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.  
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Månadsträffar                                                                        
Under året har hållits årsmöte och sju övriga träffar.  
6 februari– Årsmöte, Peter Bohlin underhöll. 
6 mars – Nina Roos informerade om omsorgsverksamheten i Sotenäs, Gunilla Friberg 
informerade om apotekstjänster. 
3 april – Eva Styrud talade under temat ”när minnet sviker”, Åke Drougge hade musik quizz 
8 maj – Räkfrossa med underhållning av Benny Jannerbrink, country music 
4 september – Kräftskiva med underhållning av Åke Drougge med snapsvisor och allsång. 
Modevisning och höstens mode från Seniorshopen. 
2 oktober – Kunskapstest genom quizz med Harald Martinsen 
6 november – Ola Andersson berättade om resor från pol till pol med isbrytare. 
4 december – Julfest med  Kville Singers som sjöng julsånger. 
 
Informationsträff för nya medlemmar 
17 sep – Informationsträff för nya medlemmar i Bildarkivets lokaler. 
 
Medlemslunch 
19 okt galleribesök hos Per G Hansson med lunch på Bella Gästis 
 
Jullunch 
12 dec – På Calmars Veranda i Kungshamn njöt medlemmarna av deras julbord. 
 
Friskvård 
Mattcurling har spelats i Idrottshallen, Hunnebostrand, 2 ggr per vecka med mellan 20-25 
deltagare per gång. Föreningen har även deltagit i Seriespel med sju andra klubbar i 
distriktet. 
. 
Boulespelandet på boulebanan i Hunnebostrand pågick under sommarsäsongen med 
blandat antal deltagare. 
 
Golf 
Den 3 sep deltog 24 medlemmar i årets mästerskap. Segrade gjorde Kurt Svensson. 
Vandringspriset för bästa bruttoscore vanns av Berndt Andrée.  
 
Resor 
. 
12 jan Nyårskonsert i konserthuset i Göteborg med 38 deltagare. 
18 apr Hemlig resa till Kungälvs fästning med fortsättning till Marstrand med 45 deltagare. 
27-29 aug – Bussresa till Värmland med 42 deltagare i kulturens anda med stopp i Arvika 
(Racksta Museum), Mårbacka (Selma Lagerlöf), Rottneros, Munkfors (Fridolf Rudin-museet), 
Alsters Herrgård (Fröding), Karlstad (Lars Lerin). 
2 dec Glenn Millers orkester på Östraboteatern i Udevalla med lunch och liten julmarkand på 
Kärrstegens Herrgård i Ljungskile. 
 
Kurser och studiecirklar 
Kurser har hållits i matlagning för herrar samt stickkafé. Studiecirkeln i bridge och läsecirkeln 
fortsatte under året. 
 
KPR – Kommunala Pensionärs Rådet 
Rådet, där Ulla Turemark och Annette Thärnström har ingått, har haft fyra  sammanträden 
under året.  
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Äldreboende 
Arbete pågår med att sjösätta Äldreomsorgsplanen, som bl a innebär att Hunnebohemmet 
ska renoveras och Bankeberg byggas om till ”boende för äldre”. Intagningsstopp för särskilt 
boende på Bankeberg har genomförts. 
 
Uppvaktningar – har skett till medlemmar som fyllt 75, 80, 85 osv med föreningens 
gratulationskort. 
 
Lotterikommittén har som vanligt gjort en strålande insats. 
 
Ekonomi.   
Ackumulerat resultat är positivt och ger en stabil ekonomisk grund för en aktiv 
föreningsverksamhet. 
 
Resultat- och balansräkning redovisas separat, liksom revisorernas berättelse. 
 
Medlemsantalet 
Vid årets slut hade föreningen 288 medlemmar mot 285 året innan.  
 
Övrigt 
För att den framtida verksamheten skall kunna utvecklas i positiv riktning krävs aktiva 
insatser från medlemmarna. De senaste åren har det varit stora svårigheter med att rekrytera 
nya funktionärer. Valberedningen måste arbeta stenhårt för att få till stånd förslag på 
tillräckligt antal styrelseledamöter, nödvändigt för att kunna fortsätta verksamheten även 
under 2018. Sker inte en förändring finns stor risk att man kommer att få problem att driva 
verksamheten i framtiden. 
 
Vi tackar alla sponsorer och övriga som på olika sätt har medverkat till vår 
gemensamma trevnad för mycket goda insatser!  
 
Hunnebostrand den 8 januari 2019 
 
Styrelsen för SPF Sotenäsbygden 
 
 
Kenny Thärnström Åsa Jonsson  Britta Wingård 
 
 
Lars Österman Birgitta Gregorius  
 
 
Rolf Gustavsson Harald Martinsen 


