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Verksamhetsberättelse för 2020 

 
Styrelsen har bestått av 

Ordförande   Nils Tuleborn 

Ledamöter   Christina B. Eriksson, vice ordförande, S:t Olofsbladet 

Bo Nilsson, kassör 

Siv Pettersson, sekreterare, webbredaktör 

Jan Månsson, t.o.m. oktober, medlemsregistret 

Ola Bergström, studieombud, fr.o.m. oktober medlemsregistret 

Anne Vilu, programkommittén och trivselgruppen 

Margaretha Bergström, hälsa och friskvård 

Bert-Åke Valdo, resor 

 

Revisorer   Britt-Louise Johansson 

Jan-Erik Lövbom 

 

Revisorssuppleanter  Jan-Åke Karlsson 

  Marita Larsson 

 

Valberedning  Britt-Louise Johansson, sammankallande 

Kerstin Bråbo 

Anita Frid 

Leif Persson 

KPR Kommunens 

Pensionärsråd Caisa Berglund 

 

RPR Regionens 

Pensionärsråd  Jan-Erik Lövbom 

 

Årsmötet hölls den 25 februari i Bingolokalen, Slottsgatan 130 i Norrköping med 98 medlemmar 

närvarande. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds på kaffe och semla. 

Årsmötet beslutade utse Zaga Busch till vår första hedersmedlem med anledning av hennes 100-

årsdag. 

Styrelsen har haft tolv protokollförda sammanträden, varav de sju senaste har skett digitalt via nätet. 

Styrelsen har också haft ett planeringsmöte under hösten. 

Under mars månad utbröt en Coronapandemi över hela världen., som har medfört att alla inomhus-

aktiviteter fått ställas in fr.o.m. den 16 mars vecka 12. 

Distriktets årsstämma genomfördes per capsulam då ombuden fick rösta via e-posten. 

 

Vi har ansökt om serveringstillstånd och registrering för livsmedelsverksamhet. Det sistnämnda har 

beviljats men serveringstillståndet kräver kunskapstest, som ej kommit i hamn ännu. 

Vi har fått pengar från distriktet s.k. stimulansbidrag för att behålla och nyrekrytera medlemmar. 

Ordföranden deltog i distriktets ordförandekonferens i Vårdnäs den 22 - 23 oktober och därefter har 

man även haft ett digitalt möte via Zoom i december. Ordförandena i SPF Seniorerna i Norrköping 

med omnejd har inte träffats under året p g a pandemin. 

Kassör, webbredaktör och medlemsregisteransvariga har deltagit i utbildningar arrangerade av 

distriktet. 
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Två av våra medlemmar är representerade i distriktets arbetsgrupper, nämligen Jan-Erik Lövbom, 

som är synombud och Eva-Britt Österlund som är distriktets utbildnings- och eventsamordnare. Jan-

Erik Lövbom är dessutom ordförande i SPF Seniorerna Östgöta-distriktet och representant i 

regionens pensionärsråd. Vid förbundets kongress valdes Jan-Erik Lövbom till revisor för 

förbundsstyrelsen. 

Caisa Berglund som under många år varit vår representant i KPR har slutat och ersatts av Berit 

Adler, SPF Bråviken. Vår medlem Eva-Britt Österlund har utsetts till ersättare för Berit Adler. 

 

Under våren, sommaren och hela hösten har vår hyresvärd Heimstaden arbetat med stambyte i 

fastigheten, Detta har medfört stora störningar för oss med oljud, nedskräpning, avloppslukt och 

damm. Vid borrningar har våra inventarier inte täckts över. Även om Coronapandemin inte brutit ut 

hade vi inte kunnat nyttja våra lokaler fullt ut p.g.a. reparationerna. Vi har försökt förhandla med 

hyresvärden om hyresnedsättning av hyran men vi har inte nått någon större framgång i denna 

fråga. Ett engångsbelopp på 5000 kronor är allt som utlovats. Hyresvärden har i gengäld erbjudit 

oss att nyttja bingolokalen utan kostnad första halvåret 2021.  

 

Kansliet har varit öppet måndagar, tisdagar och torsdagar 10.00–12.00 (utom sommar, jul- och 

nyårshelgerna samt helgdagar). 

 

Medlemsantal 

S:t Olof har under perioden 2020-0l-01 – 2020-12-31 fått 50 nya medlemmar, 39 har avlidit och 19 

har slutat eller bytt förening och vid årets slut har vi totalt 1103 (2019 = 1111) medlemmar varav 

721 är kvinnor och 382 är män. 

 

Ingående saldo:  1111 

Utgående saldo:  1103 

Förändring i antal:   - 8 

 

Verksamhet 

Från och med oktober månad har vi anslutit oss till central uppbörd av medlemsavgiften. Medlems-

systemet Miriam har fungerat bättre jämfört med föregående år. Vi har skaffat oss Swishkonton för 

att kunna ta emot betalning vid våra kommande träffar. 

Vi har försökt att minska ner våra utgifter så mycket som möjligt och därvid halverat antalet 

städtillfällen och dess kostnader. Kostnader för telefon och drift av kontor har minskat. 

Vår ansökan om permutation hos Kammarkollegiet kommer att ske först efter förbundets 

kommande kongress. 

 

S:t Olofsbladet 

Vår tidning, som vi betraktar som vår verksamhetsplan, utkommer med två nummer varje år och 

innehåller bl.a. aktuell information om våra kommande program, studiecirklar, resor samt 

kontaktuppgifter till styrelse och funktionärer. I tidningen hittar man även tävlingen Bildgåtan, Var 

då då? Du hittar också reportage och bilder från våra senaste aktiviteter såsom föreläsningar, 

vandringar m.m.  Tidningen är en viktig informationskanal för våra medlemmar, särskilt de som 

inte har tillgång till dator och som vi inte når via e-post. 

 

Hemsidan 

På hemsidan finns viktig information om oss och vår verksamhet, erbjudanden, förmåner, resor och 

program som fick ställas in samt reportage från våra aktiviteter m.m. På förstasidan lägger vi in 

viktiga nyheter! Du hittar också ett bildgalleri med rolig underhållning och trevliga träffar vi haft 

under åren. 
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Program 

Styrelsen och arbetsgrupperna samarbetar med stor energi för att erbjuda en bred verksamhet med 

många aktiviteter att välja på för både yngre och äldre pensionärer. Vi strävar efter att alla ska hitta 

något som passar, både för kropp, knopp och själ. 

 

Året inleddes med ett café och frågesport med Torbjörn Isaksson. Vi fick ”en promenad från Royal 

via draget till Aveny” – ett kåseri och bilder med Arne Borgstedt. Vid en romprovning fick vi insikt 

i och lärdom om den ädla drycken. Vår medlem Gunnar Jansson bjöd på skivor till kaffet vid ett av 

våra caféer. 

Våren började med information till nya medlemmar, då vi presenterade styrelsen och berättade om 

våra program, resor, friskvård, kurser, rabatter och ett bildspel. Detta var vår sista träff innan allt 

fick stängas ner på grund av det smittsamma viruset, som är farligast för åldersgruppen 70+. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har följts för att förhindra att våra medlemmar ska 

smittas. 

 

Oavsett väder genomfördes Vrinnevipromenaderna en gång per vecka. Valfri längd 3,5 km eller 5 

km med eller utan stavar. Några har matsäck med och avslutar med gemensam fikapaus. Våra 

Natur- och kulturvandringar fick ställas in under våren p.g.a. den pågående pandemin. Glädjande 

nog kunde vi genomföra tre vandringar under hösten, tyvärr med viss begränsning av möjligheten 

att samåka. Höstens första vandring var den sedan våren uppskjutna turen runt sjön Mäseln i 

Finspångs kommun. I Coronatider när man endast kan träffas utomhus har våra vandringar blivit 

mycket populära. Denna gång kom 35 personer i 20 bilar. Vi ockuperade nästan hela p-platsen vid 

Mäselns badplats. Det blev en c:a 7 km lång vandring i fint väder. Denna anstormning av deltagare 

medförde att de två sista vandringarna inte kunde genomföras enligt programmet p.g.a. för få p-

platser. Därför fick nästa vandring bli en repris av Abborrebergsleden. Trots löfte om regn var 

anslutningen 15 personer och visst blev det regn som tilltog, men då var vandrarna tillbaka vid 

bilarna. 

Den sista vandringen för hösten blev i Kättsätterskogen med start vid Borgholms skjutbana. Olle 

Eliasson tog täten upp mot vattentornet på de för honom kända trakterna från sina hundpromenader 

med Ivan. Det blev 20 vandrare som gick en trevlig rundslinga på c:a 5 km och som vanligt kom 

regnet när vandrarna var tillbaka vid bilarna. 

 

Stadspromenader i Folkparken är en ny aktivitet som genomförts varannan tisdag udda veckor. 

Samling vid Norr Tull och sedan en stadsnära promenad i lugn takt. Ett fåtal deltagare har visat 

intresse för denna aktivitet. 

 

Tre grupper med bridge och en grupp med canasta har också träffats varje vecka i vår lokal fram 

tills pandemin bröt ut. 

 

Under sommaren spelades boule i Folkparken och den verksamheten har vuxit med många 

deltagare. Vår fotograf Anna har förevigat boulegänget och bilderna finns på vår hemsida. 

Boulegänget ville fortsätta att spela inomhus i Racketstadion, men de hann bara börja så kom 

restriktioner om endast 8 personer vid varje träff och även detta fick ställas in. 

 

Våra sommarträffar "Kvar i stan” med besök på olika caféer lockade i år ett fåtal medlemmar till en 

fikastund tillsammans. 
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Studieverksamhet 

Föreningen har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) fram till nedstängningen i mars 

genomfört 5 st. kulturarrangemang. Kulturarrangemangen har en bred spännvidd, alltifrån våra 

cafeér med någon form av musikunderhållning till provsmakning och insikt i romens historia. 

Under 2020 har föreningen erhållit ca 2.700 kr i kulturbidrag från SV.  

Vi har även bedrivit senior-power och yoga under ledning av Vuxenskolans ledare Carmen Neemre 

Våra linedanskurser genomförs med egna ledare. Två bokcirklar har träffats och diskuterat de 

böcker man läst. 

 

Bridge 

Av S:t Olofs medlemmar är ca 80 st bridgespelare, som då och då under det här året fått uppmunt-

rande mail att se tiden an och inte ge upp. Sista speldagen i våra lokaler var den 12 mars 2020 så vi 

slapp att resten av våren stå ut med det högljudda borrandet från stambytet i fastigheten! Det lilla 

förrådsrummet innanför pelarsalen var då redan praktiskt iordningställt. 

Ledarna av varsin speldag - Irene Lindh, Jan Höög, Maud Nordlund - har respektive spelkassa i 

förvar, pengar som brukar användas vid sommar- och julavslutningar. 
Enda utgift under året blev 200 kr vardera som gåva till Cancerfonden för att hedra Astrid 

Andersson, som gick bort i slutet av augusti. Hon skulle fylla 99 år och var alltid närvarande alla 

bridgedagar i veckan, oftast som segrare även med olika partner. 

Bridgespelare är kända för att bli årsrika och unga i sitt sinne, så nu ser vi fram emot den dag vi kan 

samlas igen runt bridgeborden. 

 

Resor  

Vårt reseschema för 2020 var digert med sju planlagda utflykter. ”Carmen” på Operan i Stockholm 

ville många se, så vi åkte med full buss. Mycket uppskattat! De övriga resmålen, Mamma Mia the 

Party på Tyrol i Stockholm, Falbygdens Ost, Kärlekens trädgårdar i Gryt, Julita Gård, Hjälmare 

kanal och Baltikum runt blev efterhand avbokade. Coronan var ju anledningen till att våra resor har 

fått skjutas på framtiden. 

 

Bio 

Under våren 2020 kunde vi, i samarbete med Cnema och övriga SPF-föreningar, se två av fyra 

planerade kvalitetsfilmer Hasse & Tage och Flykten från DDR. De två filmerna som fick ställas in 

var Judy och En komikers uppväxt. Dessa två filmer kommer förhoppningsvis att kunna visas 

senare. Cnema erbjöd under hösten seniorer att köpa rabatterade biljetter för 70 kr till s.k. Dagbio 

varje tisdag kl. 14 för max 45 personer, som sedermera blev 8 personer. Fyra olika filmer visades 

under september – december. 

 

Var då då? 

Två tävlingar har genomförts, där man letar reda på var vår fotograf Anna Karlsson har tagit de 

bilder, som finns med i S:t Olofsbladet. Vinnare av bildgåtan i nr 1/2020 blev Gudrun Hellgren och 

vinnaren i nr 2/2020 blev Björn Ågren! 

 

Övrigt 

Då S:t Olof föregående år inköpt en hjärtstarter så genomfördes i början av året en halvdags-

utbildning för ett antal personer i styrelsen och funktionärer hur en hjärtstarter fungerar samt en 

allmän HLR-kurs. Samtidigt installerades en hjärtstarter vid dörren till köket i våra lokaler. 

 

Under våren och hösten – när övrig verksamhet varit inställd – har kanslipersonalen ringt runt till 

hundratals av våra medlemmar, som inte anmält någon e-postadress. På detta sätt har cirka 200 nya 

e-postadresser kunnat registreras i vårt medlemsregister. Det är bekvämt och snabbt och för 
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föreningen ett billigt sätt att kunna nå ut med viktig information. Detta har varit särskilt angeläget 

under året med tanke på alla nya rekommendationer och riktlinjer med anledning av Corona-

pandemin. Föreningen har under året skickat ut sex olika medlemsmail med information direkt till 

de 866 medlemmar som har en e-postadress registrerad i vårt medlemsregister. 

 

Under november månad har föreningen drabbats av sorg då vår medlem, ansvarig för medlems-

registret, styrelsemedlem och vän Jan Månsson tyvärr gått bort i sviterna av Corona. 

Styrelsen beslutade att skänka 1000 kronor som minnesgåva till Cancerfonden. 

I syfte att minska årets underskott har styrelsen beslutat att inte utbetala någon kostnads-ersättning 

till styrelseledamöterna för verksamhetsåret. 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2022 skall vara oförändrad, 300 kronor per medlem. 

Styrelsen föreslår vidare att årets underskott enligt bifogade räkenskapshandlingar kronor 

Femtioniotusenniohundrafjorton (59.914) överföres i ny räkning. 

 

Tack för ett mycket annorlunda och nerstängt 2020. Styrelsen ser fram mot att alla ska få sina 

vaccinsprutor och bli immuna och att vi därefter ska kunna träffas igen på nya trevliga, spännande 

och roliga sammankomster 2021. 

 

Norrköping i februari 2021 

 

 

 

/Nils Tuleborn/ /Christina B. Eriksson/ /B o Nilsson/ 
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