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Verksamhetsberättelse 2021 för SPF Seniorerna Västra Torsås 

1. Organisation 

Styrelsen: 
Styrelsen (1+8) har varit konstituerad enligt följande: 
Mona Asp Ordförande 
Ingrid Lövgren Vice ordförande, KPR 
Anitha Thuresson Sekreterare, IT, sockenråd  
Pia Söderström Medlemsregisteransvarig och bingo 
Jan-Olof Ekman Hemsidesansvarig, IT och KPR 
Börje Thuresson Trafik 
Britt Johansson Ledamot och bingo                                                                         
Urban Spjuth Kassör, -adjungerad till styrelsen. 

Under verksamhetsåret har det, utöver årsmötet, genomförts 6 styrelsemöten. 

Valberedning: 
Willy Söderström (sammankallande), Margaretha Berggren och Nils-Erik Ekman (ers.) 

Revisorer: 
Mikael Berggren och Wiveka Ek som har anmält att hon slutar som revisor med 2021 års utgång.                                                                          
Revisorssuppleant : Margareta Berggren 

2. Medlemmar 

2021-01-01 hade föreningen 155 medlemmar varav 3 hedersmedlemmar. 2021-12-31 var antalet  
medlemmar 145. Under 2021 har alltså totalt 10 medlemmar lämnat föreningen och 4 som 
avlidit. 
Antalet vänmedlemmar har under året har varit 13.                                                   
Medlemsavgiften för 2021 har varit totalt 250 kr, varav 160 kr. till förbundet, 40 kr. till distriktet 
och 50 kr. till föreningen..  

Sida  av  1 4



 2022-02-17  Bilaga 1 

 
3. Planerade aktiviteter - Genomfört / inställt p.g.a. pandemin 

3.1 Enligt föreningens årsprogram 
 
* Årsmöte 2021 skickades ut till medlemmar via mail och brev.                                                             
* Vandringsgruppen har genomfört 1 vandring/månad, totalt 12 vandringar.                                      
Januari-juni har deltagarantalet varierat mellan 12-21 och under juli-december mellan 7-13.          
Under första halvåret har sträckorna varierat mellan 6-9 km. och under andra halvåret mellan 5-8 
km.                                           * Trivselmöte i sockenstugan Lönashult vid 1 tillfälle med 15 
deltagare. 
* Boulespel har genomförts i Torne 2 gånger per vecka under våren-hösten med 4-12 deltagare. 
* Bingo i Sockenstugan i Lönashult endast hösten varannan vecka 7ggr genomsnitt 13 deltagare. 
* Höstfest i Hynnenäs bygdegård 50 deltagare 
* Julfest i Hynnenäs bygdegård 39 deltagare.  
* Möte med präst i Torsgården. 
* Den gemensamma vårfesten. 
* Grillfester i Torne och vid Trollberget. 
* Gökotta i Torsgården. 
* Gymnastik i Torsgården. 
* Dans i Björkbacken Hynnenäs. 
* Sällskapsspel i Torsgården. 

3.3 Externa aktiviteter: 
* Föreningens representant har deltagit i 1 möte med kommunala pensionärsrådet (KPR).  
* Föreningens representanter har deltagit dels i sockenstämman dels i 2 sockenråd. 
* Föreningens boulelag har deltagit i distriktets bouleturnering och några andra bouletävlingar. 
* Föreningen har deltagit med 2 lag i distriktets tävling ”Hjärnkoll”. 
* Distriktets ”Trafikdag” i Ljungby. 

3.4 Distriktsutbildningar för styrelsemedlemmar och funktionärer:  
* Studie-, folkhälsa-, KPR och trafikansvarig. 
* Utbildning i föreningsteknik. 
* Medlemsregisterutbildning höst.  
* Hemsidesutbildning våren. 
* Idédag för programansvariga.  
* RPR/KPR- och folkhälsoinformation. 
* Inspirationsdag för trafikansvariga. 

 
4. Planerad övrig verksamhet 
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* Föreningen har deltagit med ordföranden och ombudet i SPF Kronobergsdistriktets. 
   digitala distriktsstämma den 8/4. 
* Föreningen har deltagit med representant vid SV årsstämma den 26/3. 
* Föreningen har medverkat i Väntjänsten. 

5. Ekonomi  
Årets resultat visar en liten vinst med 1015 kr. Men då är cateringkostnaderna för julbordet inte 
inräknade. De kommer att belasta år 2022 med 10 550 kr. 

På grund av pandemin har de viktiga intäkterna från dans- och övriga aktiviteter så gott som helt 
uteblivit. Av samma orsak har de inställda aktiviteterna även orsakat ett medlemsbortfall som 
kan bli svårt att återfå. 

Besparingar har gjorts genom att styrelsemedlemmarna inte har tagit ut sina arvoden och genom 
traditionella penninggåvor till välgörenhetsorganisationer inte utbetalats. 

De aktivitetsoberoende kostnaderna har i stort varit enligt budget. 

Resultat-och balansräkning enligt särskild redovisning. 

Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse under året. 

Ett särskilt tack från styrelsen till Tommy´s, Peter Johansson, Sparbanken Eken och alla 
vänner i våra grannföreningar. 

Mona Asp Ingrid Lövgren
Mona Asp   Ingrid Lövgren 
 

Anitha Thuresson Pia Söderström
Anitha Thuresson  Pia Söderström 
 

Jan-Olof Ekman Ingrid Lövgren
Jan-Olof Ekman  Ingrid Lövgren 
 

Britt Johansson Börje Thuresson
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Britt Johansson  Börje Thuresson 
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