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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Vaxholm får härmed avge följande berättelse för 
verksamheten under år 2018. 
 
Ordinarie ledamöter i Styrelsen 
Pelle Lindelöf ordförande 
Jan Ekstedt  vice ordförande  1 år kvar 
Ingvar Anglevik sekreterare    
Kerstin Edgren kassör    
Erik Dalhammar medlemssekreterare  1 år kvar  
Barbro Kristiansson programombud  1 år kvar  
Siv Cimrell  reseombud    
Lisbeth Österberg redaktör   1 år kvar 
Staffan Törnberg klubbmästare 
 
Övriga funktionärer 
Hillevi Atterberg studieombud 
Eva Brolin  teaterombud 
Jörgen Bäckström vandringar 
Birger Pettersen vandringar 
Ulf Stolpe  boule 
Bo Holtman  trafikombud 
Carina Löwenborg lotteriansvarig 
Ingalill Bolander caféansvarig 
 
Revisorer ordinarie 
Wiveka Ring Persson 
Lisa Starbrink 
 
Revisorsuppleant 
Thomas Blomqvist 
 
Valberedning 
Christina Grahn sammankallande 
Torbjörn Svedin 
Esbjörn Nyström 
 
KPR ordinarie ledamöter 
Pelle Lindelöf 
Ingvar Anglevik 
Gunhild Lindström 
 
KPR ersättare 
Bo Holtman 
Ulla Blomgren 
 
Medlemmar 
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Medlemsantalet fortsätter glädjande nog att öka för varje år. Den 1 januari var vi 730 med-
lemmar och den 31 december var vi 770 medlemmar. 
 

Verksamhet 
 
Allmänt 
Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten samt ett konstituerande möte. Föreningsstämman 
hölls den 26 februari 2018.  
Styrelsen har ändrat på arbetssättet under verksamhetsåret såtillvida att olika arbetsgrupper 
har knutits till olika funktioner som styrelsen har. Syftet är tvåfaldigt, dels vill styrelsen sprida 
engagemanget dels vill styrelsen få viss avlastning. 
Styrelsen har på förfrågan från kommunen gett stöd till bostadssökande nyanlända som efter 
två år ska söka bostad.  
SPF har lämnat yttranden över tre detaljplaner under året, Norrberget Dp 410, Kulan Dp 418 
samt Domaren Dp 416. 
SPF har deltagit i möte med äldreminister Lena Hallengren. Detta uppmärksammades bland 
annat med en artikel i SPF tidning Senioren. 
Samverkansgrupp SÄBO och Kanonen som tidigare tillkommit efter önskemål från SPF och 
PRO har genomfört möten. 
Under året har medlemmarna fått svara på vad som fått dem att ansluta sig till vår förening. 
Av svaren framgår att vi har kunnat visa på en varierad och givande verksamhet som väckt 
intresse. Många har också fått höra om den trivsel föreningen lyckats sprida samt vårt fokus 
på att fånga upp personer med ofrivillig ensamhet. 
Styrelsen har antagit en ny dataskyddspolicy som en konsekvens  den nya dataskyddsförord-
ningen GDPR. 
Under året har en krönika skrivits i varje nummer i lokaltidningen Lotsen. 
Under försommaren hölls ett möte samtliga politiska partier i fullmäktige. 
  
Förbund och distrikt 
Styrelsemedlemmar och ombud har under året deltagit i av SPF Seniorerna Stockholmsdi-
striktets anordnade möten och utbildningsdagar. Ordförande och vice ordförande har deltagit i 
distriktets årsstämma. 
Ordförande har särskilt ombetts att vid en ordförandekonferens berätta om SPF:s verksamhet i 
Vaxholm och om hur och med vilka medel medlemsantalet stadigt har vuxit i motsats till öv-
riga SPF-föreningar i distriktet. 
SPF Seniorerna Vaxholm har deltagit i Seniorrådet, FoU Nordost. 
 
Föreningsaktiviteter lokalt 

 Styrelsemedlemmar har deltagit i arbetsgruppen SPF Seniorerna Samverkan Nordosts 
möten.  

 Föreningen har också representerats i ett samverkansråd för särskilda boenden, SÄBO. 
Ordförande, vice ordförande och Ulla Blomgren har varit representanter. I detta har 
också ingått representanter för staden, PRO, Väntjänsten och Röda Korset. 

 Föreningen har bjudit funktionärer och brevduvor på funktionärsträff. Träff med nya 
medlemmar har genomförts.  

 Styrelsen representerades vid kommunens Seniordag.  
 Föreningen har deltagit i samverkansråd för Polisen i Nordostkommunerna. 

 



 

Träffpunkt Kanonen                         org.nr 802409-1632                                       08-541 326 16
  
Hamngatan 50  onsdagar 13:00-15:00 
185 32  VAXHOLM 

KPR 
Huvuduppgiften för KPR är att vara ett forum för samråd och information mellan kommunen 
och pensionärsorganisationerna. Under året har KPR haft 4 möten. SPF har haft 3 ledamöter 
och 2 ersättare i rådet. Många frågor har varit på dagordningen och har bl.a. gällt särskilda bo-
enden, parkering och trafik, belysning, säkerhet/service, fortsatt fixartjänst, åtgärder vid över-
gångsstället Kanonen, önskemål om broddar, källsortering, aktiviteter för äldre (mål för verk-
samhet i Kanonen) samt lämnat förslag till Seniordagen. Från varje möte har en sammanfatt-
ning presenterats i medlemsbladet. 
Ledamöter från SPF har deltagit i två av Stockholmsdistriktets seminarier om arbete i KPR. 
 
Medlemsblad 
Föreningens verksamhet har presenterats i medlemsbladet som har kommit ut med fyra num-
mer under året. Styrelsen har samlats inför varje utskick av bladet. Medlemsbladet benämns 
programblad.  
Utdelningen av medlemsbladet till medlemmar som bor i Vaxholm sker med så kallade brev-
duvor. Dessa har egna distrikt där de själva sköter brevbärartjänsten. 
 
Träffpunkt Kanonen 
Samverkansmöten mellan föreningarna på Träffpunkt Kanonen har genomförts. Många av 
föreningens aktiviteter bedrivs på Kanonen såsom 

 Styrelsemöten 
 Caféverksamhet 
 Pubaftnar 
 Flera av studiecirklarna 

 
Månadsträffar 
Månadsträffarna har under året genomförts i Församlingsgården och i Andreaskyrkan. Under 
hösten har förplägnaden förtjänstfullt skötts av den nybildade ”Månadsgruppen”. 
Vid träffarna har medlemmarna fått information om lokala frågor och rapporter från förbund 
och distrikt. 
Föredrag och underhållning som hållits på månadsträffarna 
Januari: Lena och Arne Sundberg visar bilder och berättar om Vaxholm då och nu. 
Februari: Årsmöte. 
Mars: Katinka Faragò berättar om sina 65 år i filmbranschen. 
April: Svenssons Treoo och Monika Bring med den vita saxofonen underhöll. 
Augusti: Malin Melin Carlsson bjöd på sångstund med 50- och 60-talsmusik. 
September: Skådespelaren Michael Lechner framförde berättelsen ”Mord ombord”. 
Oktober: Bengt Vilhelmsson sjöng och underhöll med ett musikkryss. 
November: Reklamfotograf Peter Nerström visade bilder huvudsakligen från Vaxholm. 
December: Luciafirande. 
 
Teater-, konsert-, studiebesök samt resor 
Januari: Besök på Hallwylska palatset. 
Februari: Besök Rindö bryggeri; Besök Casino Cosmopol. 
Mars: Besök Rydells blommor i Vallentuna. 
April: Besök på Musikvalvet Baggen. 
Maj: Resa till Ischia Italien; Båtutflykt till Arholma; Besök Bogesunds slott. 
Juni: Båtresa till Höga kusten. 
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September:  Båtfärd ”Lär känna ditt Vaxholm”; Resa till Tyrolen med Mainau. 
Oktober: Kryssning med Birka; Besök Karlstad (Lars Lerin) samt Mårbacka. 
November: Dj Gloria på Birkabåten; Viltbordsresa på Eckerölinjen, Helsingforsresa med mu-
sicalen Chess. 
December: Julmarknad i Budapest; Julkonsert i Berwaldhallen. 
 
Pubaftnar 
Pubaftnarna har genomförts i januari, februari, mars, april, maj, september, oktober och no-
vember med många besökande medlemmar och med ett förtjänstfullt arbete av många frivil-
liga medlemmar som pubvärdar. 
 
Caféverksamhet 
Verksamheten har skett varje onsdag under januari - juni och augusti - december med med-
lemmar som cafévärdar. 
 
Friskvård 
Naturvandringar har skett på fredagar under vår- och höstterminerna. 
Boule har spelats under gynnsam väderlek under vår- och höstterminerna. 
 
Studiecirklar 
Gymnastik cirkelträning för seniorer, Linedance, Bokcirkel, Sagoläsning, Datakurser, Yoga, 
Lätt konversation i engelska. 
 
Övriga aktiviteter som erbjudits 
SPF Stockholmsdistriktet har bjudit in till Träffpunkt Café Opera. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi redovisas i bifogade resultat- och balansräkning per den 31 december 
2018. 
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Vaxholm 
 
 
 
…………………. ……………………… ………………………. 
Pelle Lindelöf Jan Ekstedt  Ingvar Anglevik 
 
 
 
…………………. ……………………… ………………………. 
Kerstin Edgren Erik Dalhammar Barbro Kristiansson 
 
 
 
…………………. ……………………… ………………………. 
Siv Cimrell  Lisbeth Österberg Staffan Törnberg 


