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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

 

Styrelsen för SPF Seniorerna, Strängnäs får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 

tiden 1 jan. – 31 dec. 2019, som har bedrivits inom Strängnäs kommun. 

 

Styrelse. 

Ordförande för verksamhetsåret har varit Sven Olof Ersmarker 

I styrelsen har i övrigt ingått följande (Hjördis Köszegi, avgick på våren): 

Jan Rudengren, vice ordförande   

Gunilla Broms, kassör 

Lennart Wennberg, sekreterare, del av året                 Roland Juslin adj från oktober 2019 

Monica Åslund, ledamot 

Gunnel Selme, ledamot 

Monica Bauer, ledamot 

Björn Lind, ledamot 

 

Revisorer. 

Revisorer för verksamhetsåret har varit Birgitta Wennerberg och Lillemor Uddhammar med 

Anton Nordström som suppleant. 
 

Ombud till distriktsstämman 10 april 2019 

Vid distriktsstämman i Åsa Folkhögskola representerades föreningen av 5 ledamöter ur  

 styrelsen.  

 

Pensionärernas Hus 

SPFs representanter i Pensionärernas Hus styrelse var Frank Nordahl, Lubos Havlik och Sven 

Olof Ersmarker, tillika vald till ordförande. 

  

Valberedning. 

Föreningens valberedning under verksamhetsåret har varit: Margareta Furustrand 

(sammankallande), Barbro Wallin och Lilian Onelöv  

 

Verksamhetsansvariga. 

Programkommitté Lennart Wennberg, Sven Olof Ersmarker, Monica Bauer 

Mötesvärdar Ulla-Stina Julin, Olle Boberg, Marie-Louise och Göran 

Magnusson                                        

Resekommitté Lennart Wennberg, Gunnel Selme 

Medlemsansvarig Monica Åslund (adjungerad Marie Louise Fagerlind) 

Hemsida och Facebook Monica Bauer 

Friskvård, aktiviteter Monica Åslund 

Boule  Siv Tapper  

Bridge  Sven Jarlemyr 

Canasta  Inger Eriksson 

Körsång  Lilian Onelöv 

Linedance  Petra Lundstedt  

Lotterisamordnare Monica Bauer 

Motionsdans  Kirsten Jonsson 

Kulturpromenader Olle Boberg, Ulo Nimfelt, och Lars Gustavsson 

Studieombud  Lennart Wennberg 



 

 

Sittgympa  Siv Tapper 

Hjärnkoll  Sven Olof Ersmarker, Monica Bauer, Astrid Lind 

Väntjänst  Siv Tapper 
 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året. 

 

Ordförandekonferens 

Sven Olof Ersmarker deltog i distriktets ordförandekonferens 7-8 oktober. 

 

Ersättning till styrelse och revisorer 

Styrelsens ledamöter liksom vissa verksamhetsansvariga har erhållit kostnadsersättning för 

resor telefon m.m. med totalt 10 800 kr. Ersättning för närvaro har ej utgått. 

 

Årsmöte 

Stadgeenligt årsmöte för SPF Seniorerna Strängnäs hölls den 27 februari i samband med 

ordinarie medlemsträff på Pensionärernas Hus i Strängnäs. Sånggruppen Eternellerna stod för 

underhållningen. 

 

Kanslilokal och expeditionstider 

Föreningens kansli i Pensionärernas Hus har varit bemannat helgfria måndagar kl 10.00 – 

12.00 efter uppgjord turlista för styrelsen. Sommaruppehåll under slutet av juni och juli. 

 

Information 

Medlemsträffar, resor, öppna möten mm har i god tid annonserats i Strengnäs Tidning under 

föreningsnytt, på hemsidan, Facebook, via e-post samt vår anslagstavla i Pensionärernas Hus. 

Information har också lämnats på medlemsträffar om kommande händelser och senaste nytt 

inom föreningen. Nya medlemmar samlades vilket utmynnade i en enkät. Ett nyhetsbrev har 

givits ut, vilket har distribuerats till alla medlemmar per post. För att öka kommunikationen 

med medlemmarna jobbar vi ständigt med att få in nya eller ändrade E-mailadresser.  

 

Lotterier 

Vid varje medlemsträff har lotterier anordnats. Inkomst under året 1 732 kr. 

 

Medlemsavgifter 

Enligt beslut på årsmötet 2018 fastställdes årsavgiften 340 kronor per år; därav går 20 kronor 

till distriktet och 160 kronor till förbundet.                                                                              

 

Lokalkostnader 

Enligt resultaträkningen uppgick föreningens lokalkostnader till 88 000 kr för år 2019. 

 

Ekonomiskt stöd från kommunen 

Under 2019 har SPF Seniorerna, Strängnäs och PRO ingått avtal med Strängnäs Kommun för 

2019 och 2020, vilket innebär att kommunen betalar hyran för Pensionärernas Hus på 

Nygatan 5, vilket då ersätter tidigare utbetalt föreningsbidrag. 

 

Resultat- och balansrapport 

Enligt bifogad resultat- och balansräkning per den 31 december 2019 framgår att föreningens 

ekonomi är god. Räkenskaperna har reviderats och godkänts av föreningens revisorer. För att 

underlätta betalning vid medlemsträffar har Swish betalning möjliggjorts. 
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Medlemsutveckling 

Medlemsantalet var vid årets slut ca 593 medlemmar, vilket tyvärr är en minskning. Monica 

Åslund har ansvarat för föreningens medlemsregister. 

 

Medlemsträffar 

Medlemsträffar har hållits i Pensionärernas Hus med ett varierat programutbud i enlighet med 

upprättat års program. Lucia, med Eternellerna 11 december. Enklare förtäring (kaffe, bulle) 

prövad då föranmälan inte fungerat så bra. Mötesvärdar, som ställer i ordning, måste bli fler. 

Extra medlemsträffar hölls 13 november med vinprovning av Berit Strandberg, 40 deltagare 

och nostalgikväll 22 november, 22 deltagare med leklåda från länsmuseet. 

 

Pensionärpolitiska och sociala frågor. Rådet för seniorfrågor: 

Jan Rudengren och Anita Rudbäck Sjöberg representerar SPF Seniorerna, Strängnäs i rådet 

för seniorfrågor. Rådet har träffats 4 gånger under året och har fått svar på många frågor. 

Minnesanteckningar från rådets möten finns på kommunens hemsida. Under året har syftet 

med Seniorrådet diskuterats och SPF seniorerna har framhållit vikten av dialog. Att seniorerna 

har möjlighet att ge sina synpunkter på omsorgsfrågor, inte bara bli informerade. Under 2019 

bildades också en arbetsgrupp som förbereder mötena. Vi har startat en seniorpolitisk grupp 

tillsammans med SPF Seniorerna i Mariefred/Åker och Stallarholmen, som har för avsikt att 

bevaka och påverka utvecklingen inom kommun vad gäller bostadsfrågor, brukarrevision och 

seniorteknik, allt enligt distriktets Seniorplan. Gruppen har sammanträtt flera gånger under 

2019 och också deltagit i distriktets arbete vad gäller Seniorplanen.  Arbetet går ut på att hos 

kommunen och byggare belysa de behov vi äldre har vad avser vårt boende, samt utvärdera 

hemtjänsten. Gruppen har haft möten med kommunens tjänstemän och politiker vilket 

resulterat i att SPF-föreningarna är remissorgan vid all planläggning av bostäder i kommunen. 

Under 2019 genomfördes en kartläggning av hemtjänsten i kommunen. Rapporten är klar och 

en första presentation för socialkontoret skedde 29 januari 2020. En temadag är planerad i 

seniorrådet 11 februari med temat Omsorg. 

 

Regionens pensionärsråd/RPR (Ordf. Margareta Karlén, Distriktsstyrelsen.) 

Från 2019 gick Landstinget över till Region Sörmland. SPF Seniorerna har tolv ordinarie 

representanter i rådet. Representanterna till rådet väljs på Distriktets årsstämma och vi strävar 

efter att få en så bred spridning över länet som möjligt. 

Rådet har fyra möten per år, inför dessa möten träffas SPF:s ledamöter och enas om vilka 

frågor som ska lyftas på rådet, vi har även en representant i beredningsutskottet, där 

dagordningen för RPR sätts. 

Under 2019 har vi fortsatt att lyfta frågor angående förbättrad tillgänglighet i hälso- och 

sjukvården, satsningar på utökad kunskap om äldres psykiska hälsa och en mer jämlik vård av 

äldre med psykisk ohälsa. Ombyggnad av länets sjukhus och resefrågor har även tagits upp. 

Vi har fortsatt driva frågan om fast läkarkontakt och fler seniormottagningar. 

Vi ingår som representanter för oss äldre i olika arbetsgrupper som: Läkemedelskommittén, 

kulturplanarbetet, tillgänglighet på den externa webben, kollektivtrafik/sjukresor, 

fallprevention, äldreberedningen/äldres psykiska hälsa och om- och tillbyggnation 

landstingsfastigheter. 

      

 

Väntjänst    

Inom Väntjänsten försöker vi ställa upp för våra medlemmar. Under våren fick alla 

medlemmar som under året fyllde 80/85/90/95/100 en inbjudan till födelsedagsfest i 

Pensionärernas Hus, 19/5. Vi bjöd på smörgåstårta, kaffe och kaka. Ordföranden Sven Olof 



 

 

Ersmarker informerade om olika aktiviteter.  Information om övriga aktiviteter lämnades 

också. Under träffen deltog vi i ett trevligt musikquiz av vår medlem Sonja Axén, som 

uppskattades mycket av de 13 medlemmar som tackat ja till inbjudan.  Som vanligt blir det en 

gemytlig stämning och alla hinner tala med varandra.  

 

Frivilligcentral (FC)   

FC är inne på sitt 4:e år och ett 60-tal personer är aktiva medverkande vilket innebär en 

kraftig ökning. Frivilligdagen hölls 5/12 med många föreningar närvarande. FC har som 

uppgift att utveckla och samordna det frivilliga sociala arbetet i Strängnäs kommun. Arbetet 

fokuseras mot seniorer, skolan (barn och ungdom), nyanlända asylsökande och 

funktionsnedsatta. FC har finansiellt stöd från kommunen.  

 

Utåtriktad verksamhet- och medlemsrekrytering.   

I november bjöd styrelsen in de medlemmar, som tillkommit under året, till en välkomstträff. 

Vi bjöd på kaffe och berättade om föreningens arbete och olika aktiviteter. Styrelsen var på 

plats och kunde fånga upp intresset för att engagera sig i vårt arbete. Styrelsen har under 2019 

haft 1 möte i september med ledarna för aktivitetsgrupperna. Under dessa möten kunde 

ledarna och styrelsemedlemmar utbyta erfarenheter, problem och idéer om förbättringar. Den 

24 augusti deltog föreningen på Mälardagen. Där hade vi tillfälle att visa upp våra föreningars 

aktiviteter och få ett ansikte utåt. Det blev många besök då vi hade möjlighet att berätta om 

fördelarna att vara medlem i vår förening. 

 

Studier 

Studiecirkelverksamhet har bedrivits i skilda ämnen som Windows 10 och "Försök inte lura 

mig" och en bokcirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, där Johannes Mattisson 

är kontaktperson.  

 

Öppna möten 

Aktiviteter öppna för alla, inte bara våra egna medlemmar, i Pensionärernas Hus. Den 24:e 

april A.J. Johansson Norge under andra världskriget och norsk musik. 

Psykolog Vasilis Bakolas talade 2 oktober om "Mer om ditt minne". 

                                                                                                                                                                                       

Resor 

Den 29:e oktober arrangerades en resa till vårt nya länsmuseum, med lunch på 

Jägarförbundets Öster Malma på vägen hem, i föreningens regi. Medlemmarna har även 

hänvisats till andra föreningar. 

 

Friskvård och andra medlemsaktiviteter  

Boule    

Verksamheten fortsätter att utökas med nya medlemmar samtidigt som en del av naturliga skäl 

slutar. Den sociala samvaron är mycket viktig. Under kafferasterna ges tillfälle till 

information och diskussion. De flesta är också medlemmar i boulealliansen. Allt arbete i 

Boulepalatset är ideellt.  

Vi har deltagit i en del tävlingar under året. Mälardagen, där SPF ställde upp med två lag. 

Tyvärr inget pris i år. Eldsundsviken cup, ett vandringspris som instiftades när Palatset 

invigdes 2013 där vi tävlade med två lag. Distriktstävlingen i Hälleforsnäs ställde vi upp med 

två damlag.  Många deltar också i månadstävlingarna som är öppen för alla föreningar. Under 

sommaren spelar vi på Visholmens banor, vid regn finns boulepalatset. 
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Sittgymnastik   

Deltagare från pensionärs- och andra föreningar träffas en gång i veckan, tisdagar kl 10, som 

till glad musik, under en timme, utför rörelser man själv anpassar efter sin egen förmåga och 

rörlighet. Alla känner sig piggare och både kroppen och knoppen mår bra. Det kommer nya 

deltagare, ryktet sprider sig fort. Vi kan ibland vara 20-22 deltagare som rör på lederna. Under 

höstterminen har ordinarie ledare, tillhörande Hjärt-Lung, slutat och SPF har haft ansvaret.  

 

Bridge  

Bridgespelet pågår tre gånger i veckan, i tävlingsform, med deltagare från alla 

pensionärsföreningarna. Deltagarantalet har varierat mellan 10 och 20 par.   Kursverksamhet 

under våren. Bridgeklubben Gripen har också flyttat in i Pensionärernas Hus. 

 

Canasta  

Canastagruppen har spelat varje torsdag. Antalet deltagare har varit i medeltal 25 vid varje 

speltillfälle. Nya spelare har anslutit. Glada miner och hjärtliga skratt – det är friskvård! 

 

Körsång  

Varje torsdag träffas ett 50-tal glada pensionärer till sång och gemenskap. SPF:s kör 

Eternellerna är en verklig energikälla. Under året har kören medverkat i olika sammanhang, 

bl.a. vid högmässan i Vansö kyrka och i en vår gudstjänst i Olivehälls kyrkan. Sång på 

äldreboenden uppskattas alltid och därför blev körens årsavslutning julsång på Isabellagården. 

 

Line-dance 

Line-dance har ägt rum på fredagar under vår- och höstterminen med ett 35-tal deltagare i 

Pensionärernas hus, trångt men hjärtligt! 

 

Motionsdans    

En grupp dansintresserade dansar variationer på gammeldans under Kirsten Jonssons och Rolf 

Anderssons ledning i Pensionärernas Hus.  Dansövningarna har pågått på 

torsdagseftermiddagar under vår- och höstterminen med ca 20 deltagare.  

       

Kultur och naturpromenader 

Under året har vi genomfört 37 aktiviteter med stadspromenader på vårvintern och vandringar 

i Strängnäs omgivningar under resten av året. Stadspromenaderna genomfördes under 

varierande väderförhållanden på stadens gator, med gång i lagom takt, c.a. 1,5 tim. och 

avslutning vid PH:s caféservering med samkväm innan alla går hem till sitt. 

När naturen vaknar gör vi istället utflykter runt om i kommunen med hjälp av egna bilar, till 

olika mål, där vi går lite längre, men tar en paus med fika och njuter av vistelse i hälsosam 

skogsluft. Deltagarna har trivts med att uppleva promenader tillsamman och komma ut i 

naturen. 10 ggr på våren och 10 ggr på hösten. 

Intresset har ökat med flera nya bekantskaper som anslutit. Vi delar varandras erfarenheter 

och upplevelser och får nya minnen. Mot slutet c.a. 20 deltagare. 

Ledarkommittén har bestått av Olle Boberg med hjälp av Anita Håkansson och Ulo Nimfelt 

och verksamheten är en studiecirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan.  

 

 

Frågesport 

Vi deltog med ett lag vid distriktstävlingen på Åsa, "Hjärnkoll". 

 

 



 

 

Seniorfika 

På måndagseftermiddagarna har vi i år träffats på vårt café i PH och fikat tillsammans. 

 

Slutord 

Styrelsen vill till sist tacka alla som aktivt deltagit i verksamheten i SPF Seniorerna Strängnäs.  
 

 

Strängnäs i februari 2020 

 

 

 

 

  

 Sven Olof Ersmarker Jan Rudengren            Björn Lind              Gunilla Broms                    

 

 

 

 

 Roland Juslin, adj              Monica Bauer             Gunnel Selme          Monica Åslund 

 

 
 

 

    
 

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


