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ÅRSREDOVISNING 2020 FÖR SPF SENIORERNA – SYRENEN 

SANDVIKEN 

Verksamhetsrapport. 

SPF Syrenen i Sandviken är sedan några år distriktets största SPF förening 

med 813 medlemmar vid 2020 års utgång. Styrelsen och kommittéer och 

särskilt utsedda funktionärer har lett verksamheten och får härmed avge 

följande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för 

verksamhetsåret 2020. 

Styrelse: Göran Berter ordförande, Gun-Marie Friberg sekreterare, Leif 

Nordström kassör, Anitha Eriksson medlems ansvarig, Anders Norstedt, 

Lili-Ann Biwall-Olsson, Ingalill Hedborg, Carl-Gustaf Haglund och Berit 

Lusth. 

Revisorer: Anders Asplund, Håkan Eckmar med Hans Holmkvist och 

Thomas Montalvo som suppleanter. 

Studieombud och ombud till Vuxenskolans årsmöte: Berit Lusth, 

Annika Berter och Kersti Cederstam. 

Friskvårdsansvarig: Margareta Montalvo 

Reseansvarig: Kjell Höddelius och Anders Öhrman 

Festkommitté: Ordinarie: Barbro Bejmar sammankallande, Maud Gerdin, 

Maud Westerberg, Eva Svangård, Annika Svedlund, Gerd Vesterlund, Berit 

Järlstig. Ersättare: Kerstin Eriksson. 

Mötesvärdar: Ej utsetts. 

Ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR): Berit Lusth. 

Representanter i distriktsstyrelsen: Anders Wallin. 

Valberedning: Anders Wallin, Margareta Montalvo samt av styrelsen 

utsedda 2021 Q1 Chatarina Lagerberg, Anki Randwiir och Krister 

Lundgren. 

Programkommitté: Anders Norstedt, Barbro Bejmar, Ulf Hultinger, Gun 

Ljungberg och Pär Törnblom. 

Medlemsblad för SPF-Syrenen: ansvarig utgivare Barbro Bejmar. 

9 protokollförda styrelsemöten har ägt rum under året. 

 



  

2(7) 

Matpatrullen: Inget under 2020 

Bostadsgruppen Bogruppen har skickat in ytterligare en skrivelse till 

kommunskrivelsen avseende förfrågan om kommunens planering för 

äldreboenden. Kommunstyrelsen har inte kommenterat tidigare (13/11- 

2019) inskickad skrivelse. 

Tidningsredaktionen har givit ut 2 nummer av ”Medlemsblad för SPF 

Syrenen”, som delats ut vid månadsträffar, distribuerats via e-mail och 

publicerats på hemsidan. Ansvarig utgivare: Barbro Bejmar. 

Medlemsmöten/träffar - årsmöte och månadsträff (1) – har hållits med 

förhandlingar och information i och olika frågor. Vid dessa tillfällen har 

också underhållning och servering förekommit.  

Nedan redovisas föreningens arrangemang under året: 

13/1 Månadsträff med tema Mode på Västanbygården gården. 

Sandegårds visade urval av det senaste modet. Ingemar Dunker 

och co samt årets artist Janne Krantz underhöll med musik. Fullsatt lokal! 

15/1 Filmklubben visade Book Shop 

21/1 Informationsträff om Göranssonska fonderna hölls på Valhalla. 

Samverkan med PRO och SKPF. 

28/1 SPF medlemslunch på restaurang Oden 

6/2 SPF Syrenen Informations träff på ”Rapatac” för nya medlemmar 

17/2 Årsmöte SPF Syrenen, SPF kören underhöll, kaffe och lotteri, 84 

personer deltog 

25/2 SPF medlemslunch på restaurang Oden 

27/2 Filmklubben visade Book Club. 

10/4 SPF Distriktsstämma (digitalt) Göran Berter och Anitha Ericsson 

deltog. 

30/7 MC utflykt till Gammelstilla cafe. 7 personer deltog. 

24/8 Höstupptakts träff i Högbo vid Gruvstugan, utomhus med 

”Corona” avstånd. Det bjöds på fika och en trevlig tipspromenad. 
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7/10 Vi välkomnade våra medlemmar till promenad på ”Hälsans stig” varje 

onsdag kl 10:00. 

25/10 Information och promenad vid Hedåsen. Henning Eneström från 

Göranssonska stiftelsen mötte upp och berättade om aktiviteter och planer 

för dom nyinköpta fastigheterna och strand området vid Hedåsen, därefter 

en promenad till Gunnar Udde. 

19/11 Grundkurs i Zoom (digitalt möte) 

9/12. Höstavslut SPFs Syrenens promenad på Hälsans stig. Vi bjöds på 

glögg(alkoholfri) och värmande brasa vid rastplatsen vid Tuna sjön. 

Resor Distriktets alla reseansvariga  har samarbetat med att arrangera 

resor till olika resmål. Samtliga resor efter februari har tyvärr tvingats 

uppskjutas till nytt datum 2021 eller i vissa fall ställas in. 

Cirkelverksamheten har under året som vanligt arrangerats i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan. Samtliga kurser har genomförts digitalt. 
 

IT-utbildning: Kurserna har inte kunnat genomföras. IT cafe på Hansens 

cafe arrangerades vid två tillfällen under november/december med Kjell 

Höddelius och Börje Eriksson. 

Friskvårdsaktiviteterna har under våren bestått av SGA aktiviteter, Actic 

funktionell senior gympa, Vattengympa VT 2x22 personer och HT 2x11, 

Linedance har träffats med 19 tillfällen med 26 personer, Bowling (se 

nedan), Boule (se nedan). Samtliga aktiviteter var Corona säkrade. 

Seniorbalett har pausats liksom Vandring med Friluftsfrämjandet, 

Fågelskådning och Blomstervandring. 

 

SPF Syrenens Boule verksamhet 2020: 

SPF Syrenen har 39 aktiva Boule spelare. Boule startade inomhus i Storvik 

8 januari och avslutades 18 mars pga Corona restriktioner, totalt 11 veckor. 

Utomhus säsongen kunde starta 6 maj på Valhalla med avstånd och 

begränsat antal spelare på banan. Vi spelade 22 veckor på Valhalla. Den 

14 oktober gjorde vi ett försök att spela inomhus i Storvik och kunde spela i 

4 veckor, sedan stänges hallen ner pga Corona restriktioner. Vi i SPF 

Syrenen har under 2020 spelat Boule i 37 veckor. 
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SPF Syrenens Bowling verksamhet 2020: Vi har haft träningstillfällen 

med PRO tisdagar o fredagar. Från SPF har det varit sammanlagt 12 

medlemmar som nyttjat träningstiderna som under 2020 blev 20 tillfällen. 

Coronan avbröt all träning från i mitten på mars. Distriktsmästerskapet DM 

skulle 2020 ha gått av stapeln under hösten, men allt blev inställt. 

Syrenenkören kunde träna körsång varje torsdag från januari fram till 

mitten på mars. Därefter kunde endast sporadiska träffar genomföras. 

Återstart 2021 avvaktar pandemi utvecklingen.  
 

 varje säkrat Corona spelats har kort med sällskapsspel andra och Bridge
 Sandvikens av ledning nderu och på ,året under eftermiddag onsdag

Bridgeklubb. 

Kultur- och fritidsnämndens kulturutskott har beviljat lokalstöd för 
verksamhetsåret 2021. Lokalstöd utgörs av tillgång till utrymmen i Nöjet 7, 
Valhalla. Två samverkansträffar med PRO och andra i Valhalla aktiva 
föreningar. Kultur-och Fritid deltar även vid dessa träffar. Målsättningen är att 
arrangera gemensamma föreläsningar och andra informationsträffar. 
 
Ytterligare medlemsinformation för 2020 samt en del intressant historik. 

 Nya medlemmar    51  

Medlemmar utan e-post   78  

Medlemmar utträdda under 2 år  72 

Medlemmar avlidna   25 

Hedersmedlemmar   9 

 Medlemmar totalt   814 

Åldersstruktur förr och nu 

Äldsta kvinna Syrenen   100 år  

Äldsta man Syrenen   101 år 

Yngsta kvinna Syrenen   62  

Yngsta man    64  
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Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar som hjälper till på olika sätt 

när det behövs. Framförallt ett STORT TACK till trivselkommittén som 

lägger ned mycket arbete för vår gemensamma trivsel vid våra träffar. 

 

 

 

Sandviken i februari 2021 

 

Göran Berter Gun-Marie Friberg  Leif Nordström 

Ordförande sekreterare  kassör 

 

 

Anitha Eriksson Lili-Ann Biwall-Olsson Anders Norstedt 

Medlemsansvarig ledamot   ledamot 

 

 

Ingalill Hedborg Berit Lusth  Carl-Gustaf Haglund 

Ledamot  ledamot   ledamot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


