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Verksamhetsberättelse för år 2019 

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

verksamhetsåret 2019. 

 

Verksamhetsåret 

Under 2019 har föreningens 42:a verksamhetsår genomförts. Verksamheten i föreningen har 

varit omfattande med många medlemmar engagerade i månadsmöten, resor, 

kulturarrangemang och studieverksamhet. 

 

Medlemmar 
Föreningen har under året minskat sitt medlemsantal med 18 st medlemmar. Vid 

verksamhetsårets slut hade föreningen 177 medlemmar. Föreningen hade också 3 

vänmedlemmar. Under året har 9 medlemmar avlidit. 

 

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 11 februari hölls årsmöte på Församlingsgården med 70 närvarande medlemmar.  

Efter årsmötet fick vi lösa ett melodikryss. Retrodraget ställde frågorna med hjälp av deras 

medryckande musik.   

 

 



Styrelsens sammanträden 
Under året har hållits 10 protokollförda styrelsesammanträden på följande datum: 24 jan, 11 

febr, 4 mars, 29 mars, 3 maj, 3 juni, 2 sept, 7 okt, 4 nov och 25 nov.  

 

Ekonomi  

Föreningen har under året haft en omsättning på 143 tSEK och ett underskott på 3,8 tSEK har 

uppkommit. Se även bilagda resultat- och balansräkning. 

 

Föreningens månadsmöten  

11 mars med 77 deltagare. Toni Rhodin berättade trevligt om sin släkt cirkusfamiljen Rhodin 

och speciellt om sin farfar den legendariske Brazil Jack. Apoteket Kronan informerade om 

sina tjänster under kaffet. 

 

8 april med 67 deltagare. Lars Pålsson föreläste om det slutna landet Nordkorea och dess 

härskande släkt. Intressant och informativt. 

 

13 maj med 66 deltagare. Vi lärde oss att sova gott när Maria Schäfer höll ett föredrag med 

rubriken: Att sova gott är en skön konst.  

 

9 september med 70 deltagare. Marie Beronius berättade om sitt händelsrika liv under 

rubriken: Den sicilianska baronessan från Malmö. Tänk vilka levnadsöden vissa har!  

 

14 oktober med 80 deltagare. Nöjesjournalisten Ulf R Johansson kåserade om Sten Broman 

och Fritiof Nilsson Piraten, två vänner som inte alltid var sams. Kul och intressant.  

 

11 november med 82 deltagare. Historiedocent Peter Ullgren förläste för oss om slottsspöken. 

Vådliga historier från våra skånska slott.  

Till kaffet gav Ove medlemmarna information om Skånetrafikens nya biljett- och 

betalsystem. 

  

9 december med 71 deltagare. Sedvanlig julfest med julbord från Lilla Annas Cafe & 

Catering. Efter maten intog Börje Wessman scenen. På ett humoristiskt sätt spelade han 60-

talsmusik och berättade engagerat om årtiondet. 

Doggybags med överbliven mat samlade in 858:-, som skänktes till ACT Svenska Kyrkans 

julinsamling 2019, ”För alla flickors rätt till ett värdigt liv”.  

 

Cykelutfärder 

Under året har 2 cykelturer arrangerats i närområdet med ca 15 deltagare vid varje tillfälle. 

 

Studiebesök 

Den 11 sept besökte föreningens medlemmar Flädie Mat och Vin för en demonstration av 

deras vinodling och vinproduktion. Efter besöket åt vi lunch på Solnäs gård. 37 medlemmar 

deltog.  

 

Vinkunskap 

18 november var det tid för den årliga kvällen med vinkunskap. Richard Eriksson ledde 

provningen, där vi jämförde fyra olika viner från druvsorten Shiraz odlad och tillverkad i fyra 

olika länder. Mycket uppskattat av de drygt 30 som deltog. 

 

 



Deltagande i distriktets aktiviteter 
Berne Jönsson, Ingrid Persson och Ulf Berg deltog i distriktets årsstämma den 4 april i Lund. 

Ingrid Persson, Ulf Berg och Berne Jönsson representerade vår förening på SPF-distriktets 

ordförandedag på Medborgarhuset, Eslöv 8 november. 

Ulla Andersson och Ulla Gustavsson har varit på Friskvårdsaktivitet-Hälsosam Seniorålder. 

 

 

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.  

SPF Seniorerna Lundakretsen har i samarbete med PRO drivit projektet ”Framtida boende”. 

Vår förening har genom ordf Berne J varit mycket engagerade i detta projekt. Projektet 

avslutades den 29 november då  ett antal styrelseledamöter deltog i en temadag om seniorerna 

framtida boende. Innan dess hade medlemmarna även haft möjlighet att besvara en 

boendeenkät. Mer om projektet finns att läsa på SPF Lundakretsens hemsida:  

www.spf.se/lundakretsen  

 

Resor under året 
En vacker vårdag den 22 maj åkte vi buss till Huseby Slott med guidad visning, därefter till 

IKEA museet i Älmhult för genomgång av detta stora museum. 36 medlemmar deltog. 

Årets längre resa gick till Dalarna under 4 dagar och musikscenen Dalhalla. Vi åkte buss till 

Mora, gjorde utflykter i området och avslutade med att lyssna till Malena Ernman med gäster. 

Trevligt för samtliga 44 deltagare. 

Den 2 oktober arrangerade vi en resa om Snapphanarnas historia. Guiden Lars Lundberg 

berättade kunnigt och medryckande under färden. 32 deltog.  

 

Kulturaktiviteter 
Ett betydande antal kulturaktiviteter har anordnats under året: 

Vi har varit på Malmö Opera och sett Den flygande holländaren och Matilda, på Nöjesteatern 

har vi njutit av Annie och Grease, vidare har vi åkt till Kristianstads teater för att där se Guys 

and Dolls samt gå på julkonsert. På hemmaplan i Lund har vi sett På återseende, Ett dockhem 

och Thank you for the music på Stadsteatern samt även ett par besök på Stenkrossen med Så 

sant det är sagt och Sällskapsrummet. Totalt har 134 personer deltagit i dessa arrangemang. 

 

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: Matlagning,  Stångbydammens ekologiska utveckling, vardagsjuridik, känt 

och okänt i Lundabygden,  2 st släktforskning samt datakurs.  

Uppskattade ledare för de olika studiecirklarna har varit Lars Johansson, ”Robo-kocken”, Erik 

Wennborg, Ingrid Persson, Ivar Gustavsson, Börje Hansson och Kristina Wesslén. Totalt hade 

studieverksamheten 92 deltagare.  

 

Golf   

Föreningens golfspelare samlades den 26 augusti på golfbanan i Värpinge för en tävling. 

Vinnare blev Ingemar Gunnefur.  

 

 

 

 

about:blank


Boule 
Boule-verksamheten har varit livaktig. Under de ljusa årstiderna har vi spelat utomhus på 

Nöbbelöv och under höst och vinter har vi spelat inomhus i Lackalänga. Ca 26 medlemmar är 

aktiva i verksamheten. Ledare har varit Bjarne Zeeberg. 

 

Övrig verksamhet 
SPF Seniorerna Stångbys hemsida har hållits uppdaterad av Ove Hansson. Hemsidans adress: 

www.spf.se/stangby 

 

Tack 

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

anordnade aktiviteter.  

 

Stångby den 20 januari 2020 

 

 

 

Berne Jönsson           Olof Thorén        Ulla Andersson Ulla Gustavsson               

 

 

 

Ove Hansson                Ingrid Persson                   Ulf Berg        
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