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Verksamhetsberättelse 2018 för SPF Seniorerna Västra Torsås

1. Organisation

Styrelsen:
Styrelsen (1+7) har varit konstituerad enligt ftljande:
MonaAsp Ordftirande

AstaMunter-Fransson Viceordförande
Gunilla Spjuth Sekreterare och hemsidesansvarig

Siv Krona Kassör, friskvårdsansvarig, mediakontakt samt ersättare KPR
Pia Söderström Medlemsregisteransvarig

Urban Spjuth KPR, friskvard och IT
Sven-Erik Eriksson Studier, utbildning och viintjiinst
Britt Johansson Ledamot

Under verksamhetsåret har det, utöver årsmötet, genomforts 8 s§lrelsemöten.

Valberedning:
Anita Ståhl, Margaretha Berggren och Nils-Erik Ekman

Revisorer:

Wiveka Ek och Gulli Lund
Revisorsuppleant: Mikael Berggren

2. Medlemmar

2018-01-01 hade ftireningen 178 medlemmar. Under 2018 har det tillkommit 11 nya
medlemmar, 9 medlemmar har lämnat ft)reningen och 4 medlemmar har avlidit.
2018-12-31 var antalet medlemmar således 176, en minskning med2 medlemmar.
Antalet våinmedlemmar har varit 9.

Medlemsavgiften ftir 20 1 8 har varit totalt 200 kr, varav 1 3 0 kr. till forbund et, 40 kr. till
distriktet och 30 k till ftireningen.
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3. Aktiviteter

3.1 Genomfiirt enligt fiireningens årsprogram:
* Årsmöte 2018 med 48 närvarande medlemmar.
* Fester i Hynnenäs bygdegård vid 3 tillftillen med i medeltal cirka 54 deltagare.
* Trivselfester vid 2 tillftillen med 11 respektive 40 deltagare.
+ Grillfester vid2 tillftillen i Torne och vid Trollberget med 16 respektive 16 deltagare.
* Möte med präst i Torsgården vid ett tillftille med cirka 40 deltagare.
+ Gökotta i Torsgården vid 1 tillftille med i snitt cirka 30 deltagare.
+ Gymnastik i Torsgården varannan vecka under våren och hösten med i snitt cirka 12

deltagare per tillf;ille.
* Bingo i Torne varannan vecka under våren och hösten med i snitt cirka 16 deltagare
* Dans i Björkbacken Hynnenäs har genomförts vid 10 tillftillen med i snitt cirka 160

deltagare per tillftille.
* Vandringsgruppen har genomföft 8 vandringar vid 4 tillftillen under vardera våren och

hösten. Deltagarantalet har varit i3-15 under våren och 11-17 under hösten.
* Boulespel har genomf<irts i Torne 2 gänger per vecka under våren-hösten.

3.2 Övriga förenings- och styrelseaktiviteter som genomförts:
* Sällskapsspel i Torsgården 2 gänger per vecka höst och höst med cirka 4-12 deltagare

per tillftille.
+ Studiecirkel "Mobiltelefon" vid 6 tillftillen med 19 deltagare.

3.3 Externa aktiviteter:
* Föreningens representanter har deltagit i 3 möten med kommunala pensionrirsrådet (KPR).
* Föreningens representanter har deltagit dels i sockenstämman dels i 2 sockenråd.
* Föreningen har deltagit med 2 lag i distriktets tävling "Hjärnkoll".
* Föreningens boulelag har deltagit i distriktets bouleturnering och några andra

bouletävlingar.
* Inbjudningar till ftireningsfester har utbytts mellan grannföreningarna i Virestad,

Häradsbäck och Skatelöv.

Det hade varit trevligt om distriktets större arrangemang som Kulturdagen trafikdagen och
resorna samt våra egna föreningsaktiviteter hade kunnat locka fler av våra medlemmar att
delta.
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3.4 Distriktsledda utbildningar för styrelsemedlemmar och funktionärer:
* l3l3 Studie-, folkhälsa- och trafikansvariga 2 deltagare.
* l0l4 Utbildning i föreningsteknik 2 deltagare.
* lll4 o. 15/10 Rekryterings- och iddansvariga 2 resp. 2 deltagare.
* 2414 o.24ll0 Medlemsregisterutbildning 1 deltagare
* 419 RPR/KPR- ledamöter 2 deltagare.
+ 11/10 Idödag för programansvariga 3 deltagare.

4. Övrig verksamhet
+ Föreningen har deltagit med ordft)randen och ersättaren i SPF Kronobergsdistriktets

distriktsstämm a den 27 I 3 och ordförandekonferens den 4/ I 0.
* Samverkansmöte har genomforts med SPF Seniorerna Skatelöv avseende gemensamma

aktiviteter under 2019.
* Föreningen har medverkat i väntjänsten.
* Föreningen har medverkat med två styrelsemedlemmar, som biträdande lärare, totalt 6 dagar

i SPF Kronobergsdistriktets genomförande av hemsidesutbildningar under våren och hösten.
* Föreningen har medverkat i genomförandet av SPF Kronobergsdistriktets "Trafikdag runt

Åsnen" denl9l9.

5. Ekonomi

Resultat-och balansråikning enligt särskild redovisning.
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Styrelsen tackar medlemmama fiir visat intresse undcr året.

Ett särskilt tack från styrelsen till Torsgarden, kyrkoherde Tord Mårtensson, komminister
Magnus Franzön, Viking Olsson, kna Karlsson, Sparbanken Eken, alla våinner i vara
grannft)reningar och till Janne Karlsson.

Styrelsen:
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