
Styrelsen ftir SPF-Seniorerna Vastervik ft harmed avge fiiljande berAtreke frr verksamheten
2020-0 1-0 1 - 202U12-31.

Styrelsen har bestitt av:
Ordftrande Per0laAl
Vice ordftrande K€rstin Grc€n
Sekreterre Lennart
Vice sekreterare Anita Milered
Kass<ir Jan-ErikAdem
Medlemssekreterare Inger OUerg
Surdiesamordnare Siv Johansson
Ledamot Hekan Rinnestam (t o m 2020-0625)
Ledamot ChristinaJ. Chivez(t o m 2A2045-14)

Under iret har 2 av v&ra emrnar avlidit n?imligen Christina J - Chisezoch Hikan
Rinnestam. SPF-Seniorerna tackar och kommer att salma er frr det a$ete ni bidragit

Antalet medlemmm var vid foets slue 1159.
Styrelsenhurmder fu haft 7 prrotokollftrda m6ten
PA grund av Coronapandemin har endast I mdnadsmdt€ hallits. Genom att frrcningen erhillit
bidrag ffin socialst5nelsen med 77.WO kr inom projektet "insatser som bidrar till att motverka

Sex bussresor i nArcmridet och ett antal uflykter med haarlikrypbussen har genomftrts. I program-
och resegnrypens redovisning framger 6wiga arrangenrang. Totalt projektet lockat 586 personer,

pi ett ftlrtjeinstfultt sfrtt som ftivilliga eller volontirer.

digitalt. Fdreningenharhafttvircpresentanter i disniktsstyrelsennimligen: HarrietLarsson och
Eva-Lena Frmgmark.

SPF-Seniorerna Vasbrvik har tvi representhnter i kommunens pensionArsrnd 6PR)-

webb'redaktdr Hffiiet larsson- N6rmare 550 medlemmar har ftrn5rvarande lEmnat sinmejladress
vilketmedftr dt dssakar nes pe eft mabbt siifr ochatt ftre,ningen shpper stora portokostnader.

Sektionernas verksamhetsberiiftdlse bifogas. Denna har pa ett frrtjanstfrrllt sdtt sammanstfillts av vdr
e ordfiirande Kerstin Green-

Riksmfisterskapet i boule fick stdllas inochettnya frrsOkkommer aff gdra i augusti 2021.

Bet6ffande frreningens finanserhfrnvisas till kassdren och revisorernas ber5ttelse.

Styrelsen ftir SPF-Se,ni,orema Vestervik riktffi ett stort tack till alla fimktionarcr och mdlemmar.
Da vi nu stiiller vira platser till frrfogande dnskar vi SPF-Seniorerna Viistervik ett framgangsrikt ir
202r.



Verksamhetsberflttelser ft r SPF-Seniorerna Vflstenriks sektioner 2O2O

Biljardens ansvarige har varit Krister Johansssn- Biljardsektionen hm med fem torsdagar i
brjan pi hdsten innan de hikdme rcstriktionerna slog till- De var fem st5rcken som tyckte det var
vildigt atttr?ifhs.

varje manad" ld 14-00 i SPFs lokal F.ken pa SOdermatmsgatan 5- Under vfu,en hann de med tvi
trZiffm med 10 p€rsoner bida gfingerna- Sedan stiilldes resten av ffiffrna in pga Corona Pi h6sten,

innan det iter blev ftr h6g risk ftir smittspridning.
Boulesektionsns sammenkrllende har varit Boo Stalebrant Verksamheten har bestett av triining

varit seingd pga Covid 19. Medlemnarna har de s6kt srg till offentliga anlSggningar, frr att i mindre
gruppertriinaboule, menframftrallt frr social smhtuighet Antal deltagare ochtrdffar f,r wflrt art

medverkat i lag bade i [ustseriens inomhus- och utomhusserie, ingen av seriema ha kunnat
slutftiras. SPF SeiniorernaVesbrvik skulle ''llsammans 

med Westerviks Boulesallskap ha auangerat

GolBeKionens ansvarige harvarit Gerd och Hans Wiberg- TyvAr sfl fick sektionen inte ha
nagra tiivlingar under ftrsta delen av 6re! si d5rfrr blev det inget KM 2A20. Det har inte heller varit

senare rmder v6.ren.
Hobbygruppens ansvariga harvarit Kristina Jonsson. Under vflren tr6ffades gruppen sex

deltagare som behiirskar konsbn visade de andra- Negra drniga aktiviteter hanns inte md eftersom
de pga pandemin inte krmde trffffas rmder resten av 6ret
Kfirsing under ledning av Chi.L Chivez" Kdren har haft 50 medlemmar hlmnit med 6
repetitioner innan pandemin satte stopp och vi pa grund av den frrlorade vfu fantastiska ldarc Chi.
Lotterisektionens semrhankallande harvarit Kerstin Karlsson, 0vrige ansvariga har varit

mdnadsm6ten- Under 2O2O blev det av ftrklarliga skal bara ue ginger, l0 januari, 7 februari
(ersm6teQ och 6 rrrars.
Program- mh resegruppens ansvariga harvaritAnita dersson, Margareta Neumann,
Maud Sundstn6m, G6ran Karhson och Lennart Tfirnbery Gruppen har haft I mdten, bide i
lokalen Eken och hemmavid- Pi grund av pandemin blev virens aktiviteter ochresor instiillda- Den
2 september anordnades musikrmderhillning avErling "Elvis" Lundberg, 3 ftrctiillningar med
max 50 personer/frrestiillning- Hdstprromenad vid Lysingsbdet den24 september, tonrmoppen"
serverade gri[ad korv- Kafferep i Bryggaren den 6 och 7 oktobermed MdeHellman, man40

musikunderhiiilning deir 6 nove,mbermedRolandEngdahl ochlottaKallsfdm i Bryggarens
Teatersalong, 3 fdrestiilningar un&r dagen med max 50 personer/ frrestallning- Uppshftingen har
varit stortill d€ aktivitetersomhm genomfrrb rmder demapandemi- Pr,ogramgnrppenhar f;llf
mycket be6m och stor req)ons fran deltagrna-

sammanlagt.
Bridgesektionens sanmankallande har varit Per-Olof Gabrietsson Gniga ansvariga har varit

Coronan slog till i mars. Totalt hm 262 splare deltagit , som mest htr det varit 15 par. Flest antal
sgrtr, 3 var, har l\d4i-Britt Holgersson, Folke Heino, Jan Karlsson och Ejnar Karlsson haft Totalt
har det vmltl2 olikasegrare.



Sen'eringsanwarige harveritlillemorWiherg oeh Britt-MerieAbten Dsas msvar ih att

mtiten-

hobby- och pnogamgruppens verksamhet.
Ttafiksehionens ansvarige LeifAppelqvist infonnerar om d tnafikverksamheten ligger nere pga
Corona. Leif har enda hrmnit kdra ca 10 bussffiykter frr bl a socialen wh dii har det varit 5-7 6ldre
vid varje till-fille.
Vattenrymprns anwariga har varit GulLll{ay Gustaftson och Margareta Neumann. De hann

grupp. Mycket flitigt dettaerude.
Webbrcdakt0r harvarit Hariet Larsson- Dokumentation till h€msidanhar kunnat g6ras som
tidigare, till och med minadsmdtet i . Efter Follfiiilsomyndighetens rekommendationer att inte
umgas fsiskt lades nya uppmaningartill medlemmarna in pa hemsidan och SPF-appen. Instiillda
progrztm och mdten rapporterades efterhand som sfyrelsen meddelade redaktdr och medlernmar.
Styrelsens information till mdlemmama dokumenterades ocksa pa och i SPF-appen.
Genom str/rels€ns abete "Mot Ensamhet" kunde bilder och reportage gl*lja mdlemmarna Genom
inforrnation titt disniktsstyrelsen krmde Vesterviks engagernang flven spridas till Orniga ftreningar.

reportage, uppskmat av medlemmarna Bilder fr6.n promenaden med servering frin korvgubbens
stora utbud av grillat fick mflnga dt minnas uppfinningsrikedomen et sAdan hdr pandemiflr, att vara

reportage.
Ovemathingsligenheten Eken bokfls hoa Berbru Fredrikson- Underfuhar hyrts
ut 19 niitter.
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