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Verksamhetsberättelse för år 2020 

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

verksamhetsåret 2020. 

 

Verksamhetsåret 

Under 2020 har föreningens 43:e verksamhetsår genomförts. Verksamheten i föreningen har 

starkt präglats av den globala coronapandemin. SPF Seniorerna Stångby har sedan pandemins 

utbrott haft som riktmärke att följa de råd och anvisningar som getts av myndigheter och 

regering. Därutöver är föreningens medlemmar till övervägande del i riskgruppen för 

pandemin, vilket sammantaget inneburit att styrelsens arbete mycket har fokuserat kring att 

hitta ”säkra” aktiviteter med de begränsningar som getts. Under året har styrelsen skickat 

sammanlagt 9 st. medlemsbrev med information och uppmuntran. Den normala verksamheten 

vilken omfattar att många medlemmar är engagerade i månadsmöten, resor, 

kulturarrangemang och studieverksamhet har fått ställas åt sidan p.g.a. pandemins faror.  

 

Medlemmar 
Föreningen har under året minskat sitt medlemsantal med 5 st. medlemmar. Vid 

verksamhetsårets slut hade föreningen 172 medlemmar. Föreningen hade också 2 

vänmedlemmar. Under året har 4 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, Marie-

Louise Andersson och Ulf Berg. 

Mats Jepson har varit adjungerad ledamot och studieansvarig.  

Senare delen av året har även Anita Hedin deltagit i styrelsens arbete, sedan hon accepterat 

valberedningens förfrågan att bli ny ordförande från 2021. 

 

Revisorer 
Följande har varit revisorer:  

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

 

Valberedning 
Valberedningen har haft följande sammansättning: 

Ulla Nilsson (sammankallande), Annica Boman och Bjarne Zeeberg. 

 

Övriga uppdrag i föreningen 

Studieledare: Mats Jepson 

Reseledare: Styrelsen 

Kulturombud: Kerstin Stenervik Jönsson och Christina Lärkner 

Golfledare: Ulf Berg 



Bouleledare: Bjarne Zeeberg 

 

Årsmöte 
Den 10 februari hölls årsmöte på Församlingsgården med 61 närvarande medlemmar.  

Ingela Wahlgren, den sjungande sjuksköterskan underhöll därefter tillsammans med Rune 

Lindqvist under rubriken ”Under Paris himmel”. Trevligt och stämningsfullt.  

 

Styrelsens sammanträden 
Under året har hållits 7 protokollförda styrelsesammanträden på följande datum: 20 jan, 10 

febr., 21 februari, 6 april, 8 sept., 8 okt och 23 nov.  

Ej protokollförda möten för att diskutera verksamheten under pandemin har hållits 18 juni och 

4 aug.  

 

Ekonomi  

Föreningen har under året haft en omsättning på 42,6 tSEK och ett överskott på 6,4 tSEK har 

uppkommit. Se även bilagda resultat- och balansräkning. 

 

Föreningens månadsmöten  

9 mars med 66 deltagare. Kriminalkommissarie Dan Granvik berättade om 

gryningspyromanens härjningar, främst i Skåne. Dessutom gav Dan Granvik också en 

intressant redogörelse för sin egen jakt på pyromanen.  

 

Den 14 april var Lars Hector engagerad för att tala om Anita Ekberg. Mötet ställdes in. 

 

Den 11 maj skulle vi hört om hur vi ska uppnå bättre balans, men även detta fick ställas in 

p.g.a. pandemin.   

 

Den 18 juni med 50 deltagare. Ett möte hölls utomhus på Idrottsplatsen i Stångby. 

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg informerade om turerna kring busstrafikens 

återstart mellan Lund C och Stångby. Dessutom berättade Philip S om de planer som finns 

kring dubbla järnvägsspår in till Lund C. Mycket intressant! 

 

Den 4 augusti hade vi ett nytt utomhusmöte på IP med 50 deltagare. Thomas Karlström 

spelade och sjöng trevligt och minsann fick vi även lite allsång! 

 

Den 8 sept. utomhusmöte med Lars Hector och Anita Ekberg. Det två gånger tidigare 

uppskjutna föredraget genomfördes nu inför 50 deltagare. Väldigt trevligt och informativt.  

 

Den 26 oktober var Linda Lundqvist och sjöng i Tornhallen inför 50 medlemmar. Hon höjde 

humöret på alla deltagarna!  

 

Cykelutfärder 

Under året har en cykeltur arrangerats i närområdet med 14 deltagare.  

 

Studiebesök 

Tillsammans med medlemmar från övriga föreningar i Lundakretsen lyssnade vi den 18 

februari på Henrik Widegren. Ca 30 medlemmar från Stångby lyssnade och skrattade till hans 

trevliga framträdande. I en kyrkogårdsvandring på Norra Kyrkogården den 28 sept. deltog 25 

medlemmar. Guiden Jacques Schultze bjöd på en intressant eftermiddag. 



Övriga planerade studiebesök blev inställda, men kommer att genomföras när pandemin så 

tillåter. 

 

Vinkunskap 

Även denna aktivitet blev inställd.  

 

Deltagande i förbundets aktiviteter 

Den 12 juni deltog Berne Jönsson i den digitala kongress som SPF anordnar vart tredje år. 

Märklig känsla att vara på kongress hemma vid skrivbordet!  

 

Deltagande i distriktets aktiviteter 
Årets distriktsstämma genomfördes i april som ett digitalt möte. Övriga aktiviteter anordnade 

av distriktet har blivit inställda. Berne deltog i egenskap av revisor i Skånedistriktet. 

 

Deltagande i kretsens m.fl. aktiviteter 
Under året har Lundakretsen genomfört 2 st digitala möten. På dessa har Ove, Anita Hedin 

och Berne deltagit. Huvudsakligen har diskussionerna kretsat runt coronaläget. För 

Lundakretsen har Berne J varit medlem i KPR, Kommunala Pensionärs Rådet. 

 

Resor under året 
En resa var planerad att genomföras till tulpanodlingarna i Holland i april. Tyvärr fick denna 

ställas in. Vi har beslutat att ställa in även 2021 och hoppas på att april 2022 ska fungera.  

 

Kulturaktiviteter 
Under året har det varit många olika besked och beslut från de teatrar som SPF Stångby 

samarbetar med. Följande föreställningar har vi lyckats möta upp vid: 

I Folkparken den 31 januari lyssnade vi på ”Någonstans i Sverige – beredskapstidens musik”. 

På Stenkrossen den 7 februari såg vi ”Som ett jävla solsken” och den 15 mars besökte ett antal 

medlemmar Kristianstad Teater där vi såg ”The Phantom of the Opera”. Vi var även på 

Helsingborgs Stadsteater och såg ”Äppelkriget” den 5 mars. Under hösten har några varit på 

Hipp och sett Monicas vals. Ett erbjudande om streaming av Funny Girl gick ut till de 

medlemmar som anmält intresse att se föreställningen live.   

 

Studiecirkelverksamhet 
Studieverksamheten blev under året kraftigt minskad till följd av pandemin. Före coronan 

hann vi genomföra en matlagningskurs, buggkurs och 3 gånger om digitala bankkontakter. 

Under hösten genomfördes ett par träffar om Stångbydammens utveckling. Covid 19 satte 

sedan stopp för flera möten.   

Uppskattade kursledare har varit ”Robo-kocken”, Agneta och Börje Persson, personal från 

UtbildningsForum samt Mats Jepson. Totalt samlade studieverksamheten 61 deltagare under 

året.  

 

Golf   

Föreningens golfspelare samlades den 31 augusti på golfbanan i Värpinge för en tävling. 

Vinnare blev Kerstin Stenervik Jönsson. 

 

Boule 
Boule-verksamheten har varit livaktig. Under våren och sommaren spelade vi utomhus på 

Nöbbelöv och vintern och hösten var verksamheten inomhus i Lackalänga. I november beslöt 



deltagarna att ställa in fortsatt verksamhet.  Ca 26 medlemmar var aktiva. Ledare har varit 

Bjarne Zeeberg. 

 

Tillsammans mot ensamhet (TME) 

Föreningen har under året startat projektet TME med Eri Thorén som projektledare och med 

ytterligare 10 medlemmar som volontärer och projektdeltagare. TME är ett gemensamt 

rikstäckande projekt med bl.a. SPF och PRO som deltagare. Under nästkommande år hoppas 

styrelsen att verksamheten ska komma igång, när pandemin inte längre påverkar vad som kan 

göras i detta viktiga projekt. 

 

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 det stöd vi erhållit under 

de mycket speciella förutsättningar som verksamhets bedrivits under 2020. Nu tar vi nya tag 

inför 2021!!!  

 

Stångby den 15 januari 2021 

 

 

 

Berne Jönsson           Olof Thorén        Ulla Andersson Ulla Gustavsson               

 

 

 

Ove Hansson                Ingrid Persson            Marie-Louise Andersson 

 

 

 

Ulf Berg        

http://www.spf.se/stangby

