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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

SPF Seniorerna Markbygden 

 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Agneta Mejer, Hyssna  
Vice ordförande Camilla Löfstedt, Fritsla 

Sekreterare Eva Svedberg, Kinna  
Kassör  Bengt Johansson, Kinna 

Övriga ledamöter Kerstin Svensson, Skene 
  Arne Hansson, Kinna 

  Göran Hedlund, Berghem 
 

 
Styrelsen har varit samlad vid 11 tillfällen. 

 
Medlemsantalet var vid årets slut 415 st, vilket totalt ger en 

minskning av medlemsantalet på 2,1%. Medelåldern i föreningen 

är, liksom förra året, 78 år. 
 

I Kommunala pensionärsrådet (KPR) har Eva Svedberg varit 
ordinarie ledamot och Camilla Löfstedt ersättare. 

 
I Marks kommun och KPR:s regi genomfördes en seniordag med 

föreläsningar och utställningar i oktober månad.  
 

Kommunen och KPR har under året haft fyra gemensamma möten, 
där vi har medverkat till att kommunen beslutat och genomfört fria 

resor till alla pensionärer i Marks kommun. Vi har påverkat införan-
det av digitala larm. Vi har fått  yttra oss  över kommande färd-

tjänstavtal. 
Pensionsföreningarna gemensamt har lämnat in en skrivelse med 

klagomål på uppträdandet hos biståndshandläggarna. 

Ledamöterna i KPR har också deltagit i kommunens utbildnings-
dagar och fått utbildning i kommunallagen, mänskliga rättigheter 

m.m. 
 

Ekonomi – föreningens ekonomi redovisas i särskild handling som 
finns tillgänglig vid årsmötet. 

 
Revisorer har varit Irene Rydell, Hyssna och Maija-Lisa Karlsson, 

Kinna.  Ersättare Marianne Carlsson, Örby 
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Månadsträffar - Föreningen har haft tio sammankomster under 

året.  
 

I Kinnaborgssalen, Kinna har vi bl.a. bjudits på en resa med bilder 
till sagoön Island, Bengt-Göran Johansson har kåserat om konst, 

Kate och Kjell Bergenholtz ”nostalgi med kläder och musik”, 
svängig jazzmusik, Thomas Andréen berättade om förläggargårdar 

i Mark.  
 

Sillsexa i oktober månad blev populär räkfrossa i stället i 
Mariebergsparken med ett stort antal deltagande. Och som 

traditionen bjuder besök av Marks lucia vid decemberträffen.  
 

Årsmötet hölls i februari månad. 

 
Sveriges Nationaldag firades traditionsenligt vid Skutesjön med tal 

av  styrelseledamot Göran Hedlund, tipspromenad och jordgubbs-
tårta. 

 
Veteranvetarna – SPF Markbygden har återigen deltagit i 

frågesportturneringen Veteranvetarna, där vårt lag, bestående av 
Agneta Meijer, Egon Svensson och Eva Svedberg  kom på andra 

plats vid distriktsfinalen. 
 

Gruppen med konstintresserade  
Vår konstcirkel har, förutom på sommarmånaderna,  träffats 

varannan vecka på Lindäng och lyssnat till Bengt-Göran Johansson 
konstföreläsningar. Vi har under året haft tre endagsresor, där vi 

bl.a. besökt Glasets Hus i Limmared, Växjö konsthall, Dunkers 

kulturhus, Mjellby konstmuseum och Louisiana konstmuseum i 
Danmark.  Vi har även haft en tvådagarsresa till Oslo. Där besökte 

vi Astrup Fearnleymuséet, Nya Operan, Holmenkollen och 
Vigelandsparken. Vi har också haft besök av den kände 

Boråskonstnären Hans Gothlin och hört honom berätta om konst. 

 

Folkhälsoarbete 
Bridgespel två ggr per vecka med många spelare varje gång 

Boule spelas varje vecka både inomhus på vintern och utomhus 
sommartid 

Bowling spelas varje vecka 
Vattengympa två ggr per vecka med stort deltagarantal 
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Engelsk konversationskurs har pågått under hösten 
En jazzcirkel har pågått under hela året  

Canastaspel en gång per vecka 
Lunchträff en gång i månaden med uppehåll under sommaren och i 

december  
 

Vi har sökt och fått medel från kommunen att genomföra 
aktiviteter  för framför allt icke-föreningsaktiva 

pensionärer. Planering för detta pågår och kommer att 
genomföras under 2016. 

 
Resor –Vid alla lokala  researrangemang samarbetar vi med SPF 

Seniorerna Horredsbygden. Vid  längre resor med övernattning 
finns ett samarbete inom hela distriktet.  

En resa på 11 dagar gick till Kina med 40 deltagare, där också 
SPF-vänner från hela södra Älvsborg hade inbjudits. 

Resan föregicks av två studiecirklar, där sammanlagt 36 personer 

deltog. 
 

Följande resor har genomförts under 2015: 
Konstresa till Limmared och Växjö, resa till påskliljornas paradis 

Fagerås i Sjötofta, konstresa till Oslo, resa till Halland, konstresa 
till Helsingborg , 

resa till Mölndals Kvarnby och Botaniska trädgården i Göteborg, 
resa till Volvo museum och Aeroseum i Göteborg, konstresa till 

Louisiana, julkonsert med Hellmans drengar i Göteborg 
 

Hemsidan är numera en självklar källa till information. Vi sänder 
också ut all information via e-post. 

 
Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla medlemmar för ett 

gott samarbete under året. 

 
Kinna januari 2015 

   
 

Agneta Mejer  Eva Svedberg  Kerstin Svensson 
 

 
Bengt Johansson  Arne Hansson Camilla Löfstedt 

 
 

Göran Hedlund 
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