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Verksamhetsberättelse för år 2018 

 
Styrelsen för SPF Seniorerna Stångby förening nr 304 lämnar här berättelse över 

verksamhetsåret 2018. 

 

Verksamhetsåret 

Under 2018 har föreningens 41:a verksamhetsår genomförts. Verksamheten i föreningen har 

varit omfattande med många medlemmar engagerade i månadsmöten, resor, 

kulturarrangemang och studieverksamhet. 

 

Medlemmar 
Föreningen har under året fått 9 st. nya medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade 

föreningen 195 medlemmar, vilket är oförändrat jämfört med föregående årsskifte. 

Föreningen hade också 2 vänmedlemmar. 

 

Styrelsens ledamöter 
Styrelsen har bestått av följande personer: 

Berne Jönsson (ordförande), Olof Thorén (vice ordförande), Ove Hansson (kassör),  

Ulla Andersson (medlemsansvarig), Ulla Gustavsson (sekreterare), Ingrid Persson och Ulf 

Berg. 

Mats Jepson har varit adjungerad ledamot och studieansvarig.  

 

Revisorer 
Följande har varit revisorer:  

Ingegärd Persson och Ingemar Gunnefur. Ersättare: Kerstin Bengtsson och Pelle Garmer. 

 

Valberedning 
Valberedningen har haft följande sammansättning: 

Torsten Eriksson (sammankallande), Annica Boman och Ulla Nilsson. 

 

Övriga uppdrag i föreningen 

Studieledare: Mats Jepson 

Reseledare: Styrelsen 

Kulturombud: Kerstin Stenervik Jönsson och Christina Lärkner 

Golfledare: Bertil Lord 

Bouleledare: Bjarne Zeeberg 

 

Årsmöte 
Den 12 februari hölls årsmöte på Församlingsgården med 62 närvarande medlemmar.  

Efter årsmötesförhandlingarna kåserade Christina Strömvall på ett trevligt sätt om sanna resp. 

falska berättelser.   

 

 



Styrelsens sammanträden 
Under året har hållits 10 protokollförda styrelsesammanträden på följande datum: 25 jan, 12 

febr., 6 mars, 28 mars, 7 maj, 13 juni, 3 sept., 21 sept., 8 nov och 28 nov. 

 

Ekonomi  

Föreningen har under året haft en omsättning på 176 tSEK och ett överskott på 16 tSEK har 

uppkommit. Se även bilagda resultat- och balansräkning. 

 

Föreningens månadsmöten  

12 mars med 73 deltagare. Staffan Olander berättade om Britt Wadner och Radio Syd. 

Trevligt och med hög igenkänning bland åhörarna. 

9 april med 66 deltagare. På ett entusiastiskt och trevligt sätt föreläste professor Charlotte 

Erlanson-Albertsson om bra mat för alla och speciellt för lite äldre. 

14 maj med 62 deltagare. Naturfotograf Göran Johannesson visade bilder och berättade om 

sina vandringar i den skånska naturen. Mycket vackra bilder i kombination med en intressant 

och medryckande berättelse.  

10 september med 84 deltagare. Program: ”Putins Ryssland – problem och perspektiv.” 

Professor em. Kristian Gerner berättade om Ryssland och kring landets utveckling under 

president Putins styre. Intressant. Jurist Erik Wennborg informerade om framtidsfullmakt 

under kaffet. 

8 oktober med 67 deltagare. Professor Mats Lieberg föreläste om hans och kollegan Bengt 

Perssons besök på den grekiska halvön Athos, endast bebodd av munkar och med tillträde 

endast för män. Kul och informativt. 

12 november med 77 deltagare. Pia Stael von Holstein från Antikrundan föreläste om ryskt 

måleri och kinesiskt porslin. Uppskattat och informativt. Ett bildspel om bostadstillägg från 

Pensionsmyndigheten visades också.  

10 december med 80 deltagare. Sedvanlig julfest med julbord från Lilla Annas Café & 

Catering. Efter maten spelade Lennart Björk tillsammans med sjungande dotter Hanna Björk 

Forsberg julsånger och andra vackra sånger. Ett trevligt sätt att starta julen. 

 

Cykelutfärder 

Under året har 2 cykelturer arrangerats i närområdet med ca 15 nöjda deltagare som ser fram 

emot nya turer under 2019. 

 

Studiebesök 

Den 19 sept. besökte föreningen Kornheddinge Bryggeri Kompani. På en trevlig rundtur fick 

vi information om hur humleodling och öltillverkning går till. Därefter åkte samtliga 43 

medlemmar till Staffanstorps Gästis för att äta lunch.  

 

Vinkunskap 

13 november var det tid för den årliga kvällen med vinkunskap. Som vanligt ledde Richard 

Eriksson arrangemanget och årets tema var att kombinera samman olika typer av smaker med 

olika typer av viner. Bra kunskap att ha och mycket uppskattat av medlemmarna. 

 

Deltagande i distriktets aktiviteter 
Berne Jönsson, Ingrid Persson och Ulla Gustavsson deltog i distriktets årsstämma den 12 april 

i Lund. Ingrid Persson, Ove Hansson och Berne Jönsson representerade vår förening på SPF-

distriktets ordförandedag på Scandic Hotel, Lund den 25 oktober. 

 

 



Deltagande i kretsens m.fl. aktiviteter 
Vid Lundakretsens sammanträden har Berne Jönsson och Ove Hansson deltagit med Olof 

Thorén som ersättare. I det kommunala pensionärsrådet, KPR, ingår Berne Jönsson. Den 19 

mars deltog ett antal styrelseledamöter i kretsens temadag på Petersgården, med deltagande 

bl.a. från Skånetrafiken.  

 

Resor under året 
Två endags bussresor har arrangerats. Den 31 maj åkte 39 medlemmar till luffar muséet i 

Boda och den 24 oktober gick färden till Mörrum, Svängsta och Karlshamn med 36 deltagare. 

Båda resorna gjordes i regi av Kristianstad Buss. 

 

Kulturaktiviteter 
Ett betydande antal kulturaktiviteter har anordnats under året: 

8 maj var vi 26 medlemmar på Malmö Opera och såg Rigoletto.  

21 oktober åkte vi till Kristianstads teater och såg ”Singin ´in the rain”. 27 medlemmar.  

22 november var 31 medlemmar tillbaka på Malmö Opera och såg ”West side story”. 

Nytt besök på Malmö Opera den 4 december för 18 deltagare där vi såg ”La Traviata”. 

 

Studiecirkelverksamhet 
Under året har en mycket aktiv studieverksamhet bedrivits. Totalt under året har 7 st. 

studiecirklar genomförts i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Ämnena som 

studerats har varit: Digitala tjänster, konsthistoria, Windows 10, Stångbydammens ekologiska 

utveckling, svenska fåglar samt första hjälpen. 

Uppskattade ledare för de olika studiecirklarna har varit personal från företagen 

UtbildningsForum Skåne AB och Cap Akela AB, Lars Johansson, Bengt Lärkner, samt 

personal från Röda Korset. Totalt har studiecirklarna haft 148 deltagare under året. Seniorer i 

Stångby är vetgiriga.   

 

Golf  

Föreningens golfspelare samlades den 28 augusti på golfbanan i Värpinge för en tävling. 

Vinnare i damklassen blev Kerstin Stenervik Jönsson och i herrklassen Ulf Berg. 

 

Boule 
Under vår och sommar spelade ca 15 personer boule på banan på Stångby Idrottsplats. Under 

höst och vinter har boulespel arrangerats i Västra Hoby med ca 25 medlemmar. Ledare har 

varit Bjarne Zeeberg. 

 

Övrig verksamhet  
SPF Seniorerna Stångbys hemsida har hållits uppdaterad av Ove Hansson. Under 2018 har 

förbundet fortsatt arbetet med nytt medlemsregister, MiRiam och en ny hemsida EpiServer. 

Ulla Andersson och Ove Hansson har deltagit i utbildningar för dessa nya system. Hemsidans 

adress: www.spf.se/stangby 

 

Tack 

Styrelsens ledamöter vill slutligen tacka föreningens medlemmar för ett aktivt deltagande i 

anordnade aktiviteter.  

 

 

 

 

http://www.spf.se/stangby


Stångby den 24 januari 2019 

 

 

Berne Jönsson             Olof Thorén        Ulla Andersson Ulla Gustavsson               

 

Ove Hansson                Ingrid Persson            Ulf Berg        


