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Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna, Växjö,
2019

Styrelsen:
Christina Boström, ordförande
Åke Svensson, vice ordförande
Gunnel Gustavsson, kassör
Agneta Nordlund G:son, sekreterare
Arne Lundblad, ledamot
Bo Helgé, ledamot
Herbert Ortscheid, ledamot
Styrelsen har hållit 10 sammanträden

Övriga funktionärer:
Per Magnusson, revisor
Jan Bökmark, revisor
Carl-Axel Moberg, revisorsersättare

MEDLEMMAR: 
Vid ingången av 2019 hade föreningen 1202 medlemmar. Under året har 92 
nya medlemmar tillkommit. Merparten av de nya medlemmarna har anmält 
sig via förbundets hemsida. Vidare har 51 medlemmar lämnat föreningen 
varav 4 st var födda under 1920-talet och 14 st födda under 1930-talet.
27  medlemmar har avlidit. Vid årets slut hade föreningen 1217 medlemmar
och 2 medlemmar är på väg in när medlemsavgiften är betald.
Vi har ökat vårt medlemsantal och det är glädjande.  Glädjande är också att 
föreningen har 9 vänmedlemmar. Medlemmar som -på något sätt- vill del-
taga i våra aktiviteter. Föreningen har under året försökt  värva nya medlem-
mar genom utskick till nyblivna pensionärer. Nya medlemmar har tillkommit 
på detta sätt. 

EKONOMI:
Föreningens ekonomi är god. Vi har bl.a. kunnat hålla låga priser på våra
månadsmöten, resor och studiebesök för våra medlemmar  Årets julbuffé 
blev även den subventionerad. Medlemsregistret Miriam fungerar tillfreds-
ställande och är lättarbetat. Systemet underlättar uppföljning av inbetalade
medlemsavgifter. Föreningen har s k central uppbörd vilket innebär att 
medlemsavgiften betalas in direkt till förbundet. Miriam sparar dryga porto-
kostnader tack vare att vi kan skicka info via mail till medlemmar varav
390 av våra medlemmar dock saknar mailadress.
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Månadsmöten
Styrelsen har anordnat, annonserat och genomfört månadsmötena.
16 januari: Lektor Olle Larsson berättade om småländska kvinnor som
historien har glömt. Åsa Edberg informerade om kommunlotsen och
Valter Jeppsson informerade om nytt trygghetsboende. 
27 februari: Årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt musikunder-
hållning av Torgny Samuelsson. Mötesordförande var Åke Wenrup.
27 mars: Trafikläraren Pelle Lefevré berättade bl a om kommunens syn på
bilismens vara eller inte vara och om viktiga trafikregler. Dragspelande 
prästen Harald Gustafsson underhöll .
10 april: Vice ordf Åke Svensson kom oanmäld som ”Joseph Stephens”
och berättade om tillblivelsen av järnvägen mellan Vislanda och Karlshamn.
Åke Svensson förevisade föreningens hemsida. Fotografen Anders Bergön
visade fantastiska färgbilder över temat Växjö.
Musikunderhållning av Torgny Samuelsson och Viola Hjelm.
15 maj:  Naturguiden Christer Lindqvist berättade om våra ortsnamns be-
tydelse och ursprung. Håkan Nordmark tog oss på en resa i och kring 
Evedal.
28 augusti:  Ostkaketräff på Wilhelmshill. Ingmar Nordström och Viking 
Olsson underhöll och Ingmar Nordström berättade delar ur sitt innehålls-
rika liv som musiker.
18 september: Radiomannen Magnus Quick berättade om sitt liv som
journalist, radioman och revypappa. V ordf Åke Svensson informerade
om vad kommunen ställer för krav vad som gäller Wilhelmshill. Kören 
Tonträffen underhöll med glada sånger.
16 oktober: Polisens presschef för regionen Robert Loeffel berättade om
brott vi pensionärer ska skydda oss mot. SeniorNets Jan-Erik Sundh lärde
oss bl a om parkeringsappar. Hans Bild underhöll med sång och dragspel. 
13 november:Våra SPF:s ledamöter i  Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Kerstin Gadd och Valter Jeppsson informerade om vad som hänt under året.
V ordf Åke Svensson informerade om att Wilhelsmhill nu är ett avslutat 
kapitel för SPF Växjö. Orkestern Bolmsö Old Stars spelade kända och
okända melodier. 
8 december: Fest med julbuffé på 4Krogar. Gott julbord. Lotterier. Alla fick
en reflex som gåva då SPF firade 80 år i år. Några medlemmar uppmärk-
sammades speciellt eftersom de också likt SPF blivit 80 år i år. Trollkarlen
och illusionisten Fredrik Karlsson underhöll.
…............................................................
Sammanlagt har ca 990 medlemmar kommit till våra månadsmöten.
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Studiebesök
17 april: Radio Kronoberg
16 maj:  ICON-huset
21 maj:  Radio Kronoberg
23 maj: ICON-huset
27 maj: ICON-huset
2 sept:  Smålands lincentrum i Dädesjö samt Dädesjö gamla kyrka
1 oktober: Polishögskolan
21 nov: Chokladfabriken i Horda, Rydaholm
…....................................................................
Sammanlagt har ca 150 medlemmar deltagit i studiebesöken

Studiecirklar 
Vi har genomfört en vår- och höstcirkel under ledarskap av Gunnar
Svensson. Temat för båda cirklarna har varit 70-tals pop, rock och
discomusik, med tyngdpunkt på musik från USA, England och Sverige.
Målet har varit att deltagarna skall upptäcka, lyssna och prata om nya
artister och band. Musiken från USA och England har varit att botanisera 
i topplistorna med tyngdpunkt på USA:s Billboard Hot 100 och Virgin Book
of British Hits singles. Från Sverige har vi lyssnat på 70-talets mest väl-
kända  toppartister och band. Discomusiken är mera universell, här har vi
lyssnat på artister från Spanien och Frankrike.
Varje cirkel har avslutats med ett quiz, där deltagarna får testa sin kunska-
per. Dokumentation om artister och band har hämtats från Wikipedia,
Rock´n Roll Magazin m fl. Artister och band har setts på storbild.

Resor 
Resorna har arrangerats av resegruppens Bengt Bark och Kerstin
Paulsson. 
23 mars. Musikalen MATILDA på Malmö opera, 54 deltagare
7-10 maj: Växjös vänortsstad Hönefoss i Norge, 40 deltagare
16 maj: Åsnen runt, 35 deltagare
20 juli: Krusenstiernska teatern Kalmar, 35 deltagare
12 september: Virserum-Vetlanda-Ekenässjön, 40 deltagare
27 oktober: Musikalen SKÖNHETEN och ODJURET på Malmö Opera
17 november: Musikalen SKÖNHETEN och ODJURET, 48 deltagare x2
Föreningen har erhållit 3.000:-  som sponsring av Hjalmarssons buss AB
Virserum.
Sammanlagt har 300 av våra medlemmar varit med på resorna.
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Arne Andersson - föreningens bouleansvarige - redovisar att fyrtio till femtio 
av föreningens medlemmar har träffats varje tisdag för boulespel och triv-
sam samvaro i Växjö Boule Arena på arenastadens område.
I distriktets seriespel har 15 grupper deltagit. Växjöföreningen har deltagit
med 3 åttamannalag. Vårt lag 2 kom till slutspel.
Växjöföreningen har deltagit i SPF:s distriktsmästerskap med 2 tremannalag.

Friskvård:
Margareta Karlsson - föreningens friskvårdsansvarige – redovisar att 
föreningen under året har medverkat i ”Håll dig på benen” i samverkan med
Växjö kommun, Region Kronoberg och pensionärsföreningarna.
Fem träffar har genomförts under året som främjar god hälsa och att färre 
ska drabbas av fallolyckor. Promenader runt Växjösjön har arrangerats en 
gång i veckan under vår, höst och vinter. 

Hjärnkoll:
Distriktsfinalen i frågetävlingen Hjärnkoll den 6 maj i Tolg vanns av Lag 2,
Ljungby. Växjöföreningen ställde upp med två lag, det ena med Rolf 
Wenander, Stellan Persson och Ywonne Jansson, det andra med Hans 
Tarstad, Lisbeth Trygg och Ove Hartman, utan att det blev någon placering.

Hemsida
Föreningen har en fungerande hemsida. Ansvarig för hemsidan har v ordf
Åke Svensson varit med hjälp av Arne Lundblad.

Information:
Information distribueras till medlemmarna via mail,  hemsida och 
postbefordran vid behov, annonser i Smålandsposten samt vid 
medlemsmötena.Vår hemsida ger bra information om vad som händer i 
föreningen. I år har vi sänt 27 rundmail med info till dem som har e-post. 
Föreningen har under året prenumererat på 11 ex. av tidningen Senioren 
till vårdboenden,Stadsbiblioteket och Pensionärernas Hus.

Opinion:
Föreningen har aktivt medverkat i opinionsbildning i pensionärsfrågor. 
Många medlemmar deltog i ett stort opinionsmöte i Ulriksbergskyrkan den 2 
december. Mötet kritiserades av kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje 
vid ett offentligt möte. Detta föranledde en debattartikel i Smålandsposten, 
undertecknad av både Christina Boström SPF Seniorerna Växjö, Eva-Britt 
Svensson, ordförande, PRO Växjö och Allan Nilsson, ordförande, PRO
Bergunda-Öjaby-Sandsbro.Artikeln var införd den 4 januari 2020.
 
Styrelsen har i skrivelse till omsorgsförvaltningen protesterat mot planerna
på att kommersialisera Wilhelmshill. Skrivelsen är daterad 13 maj 2019.
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föranlett 17 publiceringar under Noterat i Smålandsposten. Arne Lundblad
är redaktör för inläggen.

REPRESENTATION.  
Kommunala pensionärsrådet i Växjö kommun (KPR)
KPR har under verksamhetsåret bestått av 23 förtroendevalda ledamöter 
varav två har representerat vår förening (Kerstin Gadd och Valter Jeppsson).
Nytt för i år och för denna mandatperiod är att KPR numera sorterar under 
kommunstyrelsen. Ett nytt reglemente har fastställts av kommunfullmäktige,
och rådet sammanträder vid minst fyra tillfällen under ett kalenderår. En 
gång per år anordnas en informations- och dialogdag för alla pensionärer i
kommunen.
(Ytterligare information från KPR bilägges årsmöteshandlingarna)

DISTRIKTSSTÄMMOR
Styrelsens ledamöter och valda ombud har representerat föreningen vid
ordinarie distriktsstämman den 20 mars 2019

SAMORGANISATIONEN
Christina Boström, Åke Svensson, Kerstin Gadd, Valter Jeppsson och 
Morgan Ekman har representerat föreningen vid Samorganisationens
årsmöte i Dädesjö den 26 mars 2019. Vid mötet i Ingelstad den 5 okt. 2019 
deltog Christina Boström, Arne Lundblad, Morgan Ekman, Kerstin Gadd och 
Valter Jeppsson. Ett förslag till nya stadgar har utarbetats av Morgan Ekman,
Harald Leandersson och Åke Svensson.

WILHELMSHILLSKOMMITTÉN 
SPF:s ledamöter har varit Ywonne Jansson, Nils-Erik Carlström, Stig 
Hagehed, Klas-Erik Sturesson.
Engagemanget kring Wilhelmshill har avvecklats och huset har återgått
till kommunal förvaltning.

UTBILDNINGAR
Ansvariga för medlemsregistret och hemsidan har deltagit i utbildningar
under året.

KONFERENSER
Gunnel Gustavsson och Agneta Nordlund-G:son  har deltagit i ordförande- 
konferensen den 3 okt 2019 anordnad av distriktet. Christina Boström har
deltagit i sammankomst med SeniorNet den 2 sept 2019 ang ett samprojekt. 
Christina  Boström har deltagit på SeniorEvent 12 mars 2019.
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Styrelsen tackar alla som understött och arbetat för föreningen under 2019,
däribland SPF Kronoberg, Växjö kommun, Studieförbundet Vuxenskolan 
och Kommunala Pensionärsrådet.

Växjö i februari 2020

Christina Boström                  Åke Svensson                 Gunnel Gustavsson

Agneta Nordlund-G:son        Arne Lundblad                Bo Helgé 

Herbert Ortscheid                         
 




