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Styrelsesammanträden och månadsträffar 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden. 

Månadsträffarnas antal uppgår till 10 st av vilka 8 har hållits i Röda Rummet 

och 2 har varit utflykter. 

Aktiviteterna i Röda rummet har varit: 20/1 Teaterföreställning av gruppen 

”ensamkommande barn”, Anders Bergsten info om ekonomiska frågor. 17/2 

Årsmöte. 17/3 Underhållning av Börje Ring mfl. 21/4 Modevisning, Björn 

Hagström och Nicke Svensson underhöll. 19/5 Utflykt till Jonskär. 25/8 

Surströmming på Idrottsgården i Mohed, Hjärnkoll, underhållning av Björn Ole 

Pettersson och Bengt Andersson. 22/9 Underhållning av Ukulelegänget från 

Sveg, Jörgen Rystedt info om flygsimulatorn. 27/10 Evert Marcusson info om 

juridik, Margareta Thimper underhöll. 17/11 Helena Mossnelid info om 

kommunens förebyggande enhet, ”Fixaren” Ove Wiström info om hans 

verksamhet, underhållning av elever från Musikskolan. 15/12 Luciatablå av 

årskurs 3 Stugsunds skola. 

Månadsträffarna ägde rum i samarbete med Vuxenskolan. 

Utbildningar och övriga möten 

17 februari 

Förbundets konferens i Gävle riktade sig till ledamöter i pensionärsråd. Alvar 

Magnusson deltog. 

 

2 mars 

Utbildning i Hjärt- o lungräddning i SPF-lokalen. 

 

12 mars 

Introduktionsdag för nya ledamöter i Forsa. Inger Engvers och Jan Lemon 

deltog. 

 

19 mars 

SPF-distriktets årsstämma i Bergsjö. Medverkande från vår förening: Berit 

Kvist, Marianne Lindgren, Sven Andersson, Rolf Larsson, Inga Malmström, 

Lisbeth Karlsson, Kjell Lundberg, Kjell Wiksten. 

 

26 mars 

Region Gävleborg anordnade ett seminarium i Gävle ”Rätt mixat lätt fixat”. Inga 

Malmström deltog. 
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6 maj 

Ordförandekonferens i Alfta. Alvar Magnusson deltog. 

 

20 augusti 

Kurs för Studie- och folkhälsoansvariga i Järvsö. Inga Malmström och Ove 

Haglund deltog. 

 

27 augusti 

SPF-distriktets 70-årsjubileum i Bollnäs. Deltagare från vår förening: Alvar 

Magnusson, Berit Kvist, Inger Engvers, Jan Lemon och Rolf Larsson. 

 

2 och 9 november 

Utbildning avseende nytt publiceringsverktyg för webben i Bollnäs. Sven 

Andersson och Christina Roim Andersson deltog. 

 

Övriga träffar och aktiviteter 

Onsdagen den 4 februari inbjöd SPF Seniorerna 010 Söderhamn till Mingelkväll 

för att välkomna under år 2014 nytillkomna medlemmar. Fyrtio nya medlemmar 

hade hörsammat inbjudan och samlades tillsammans med största delen av 

styrelsen i Ferdinand på Kulturens hus. 

Gästerna hälsades välkomna med ett glas cider. Efter en stunds minglande 

hälsade ordförande Berit Kvist välkommen och styrelseledamöterna och andra 

funktionärer presenterade sig och berättade kortfattat om sin funktion i 

föreningen. Därefter bjöds på ostbricka med tillbehör och dryck. 

När alla var mätta och nöjda vidtog en presentationsrunda där samtliga fick 

berätta lite om sin bakgrund – var man bott under sitt liv och vad man sysslat 

med.  Det hela präglades av en trivsam och munter stämning. Till detta bidrog 

förstås reseledaren Kjell Wiksten, som samtidigt med reseinformation, berättade 

några roliga historier. 

Efter detta var det dags för fika. Efter en stunds ytterligare samvaro skildes vi 

för kvällen, med förhoppningen att ses på årsmötet och kommande 

månadsträffar. 

Den 27 mars inbjöd SPF seniorerna 010 och SPM motionsklubb till en 

gemensam Vårfest/Mingelafton på Röda Rummet, Kulturens hus. Det ingick 

buffé med två rätter samt kaffe och kaka. För dansmusiken stod Österligans 

Kvintett. 94 personer deltog i festligheterna som uppskattades mycket av 

deltagarna. 
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Torsdagen den 9 juli genomfördes den traditionella 80+resan. Vi körde genom 

ett regnigt Hälsingland till Edsbyn, där vi besökte hälsingegården Mårtes och 

fikade. Vår guide berättade gårdens historia. På slingriga vägar via Knåda och 

Jössebo kom vi till den nyrustade Harsagården som serverade en god lunch och 

kaffe. 43 personer deltog, varav 36 stycken 80-åringar eller äldre. 

Alla medlemmar som under året fyllt, eller kommer att fylla, 80-85-90 eller 95 

år inbjöds till födelsedagsfest på Kvarnen den 11 november. 50 personer 

samlades. Av dessa var det 28 födelsedagsbarn. Resten var anhöriga och 

styrelserepresentanter. Det bjöds på god mat, gemytlig samvaro och 

musikunderhållning av Björn Hagström och Nicke Svensson.  

Varje jubilar uppvaktades med en röd ros. Lisbeth Karlsson höll i trådarna. 

 

Ekonomi 

Budget för verksamhetsåret 2015 var -10500 sek. Resultatet för verksamhetsåret 

slutade på -2639 sek det vill säga 7861 sek bättre än budget. Föreningens lokal i 

bostadsrätten Haren som vi hyrt i många år sades upp under 2015, i stället har vi 

hyrt ett förråd i kvarteret Björnen vilket innebär en besparing på 21012 sek 

under 2016 och framåt. Utskick av fakturor kommer från och med år 2016 att 

skötas av förbundet vilket innebär mindre kostnader för föreningen med >5000 

sek/år. 

Medlemsutveckling 

   2014 2015 

Ingående saldo  907 972 

Nya medlemmar  108   84 

Återregistrerade      5     4 

Tillflyttade       3     6 

Frånflyttade      0     6 

Avlidna     27   26 

Avregistrerade    24   21 

Utgående saldo  972           1013 

Förändring i antal  +65 +41 

Förändring i %  +7,2 +4,2 

 

 

 

Studiecirklar 

Studiecirklarna, som liksom tidigare år bedrivits i samarbete med Vuxenskolan 

har varit följande: Mobil (2), Surfplatta (1), Släktforskning (2), Kloka 



5 

 

rättigheter, Kloka frågor (1), Fånga dagen, samtalsgrupp (1), Söderhamns 

skärgård, förr o nu (2), avslutades med en skärgårdstur med god mat och info 

om platser vi passerade med m/s Moa. Lär känna våra landskap (2) där gruppen 

läst om Gästrikland och sedan gjorde ett besök på museet i Gävle. 

 

Reseverksamhet 

SPF 010 har under 2015 som vanligt haft en livlig reseverksamhet, och vi kan  

konstatera att intresset är fortsatt stort för att resa med Lönns Buss och SPF. 

 

I januari och februari hade vi tre resor till Åland med Cinderella och Lönns  

Buss på reseträffar där dom presenterade sin nya resekatalog för året. Två resor 

till Iggesundsrevyn, en i januari och en i februari. 

 

I mars var vi till Stockholm för att se en fantastisk föreställning av Evita på Göta 

Lejon. Vi övernattade i Stockholm och hade tid för shopping på hemrese-dagen. 

Cinderella-kryssningar i april och juni.  

I maj gjorde vi en ”Hemlig resa” i Hälsingland där vi besökte intressanta resmål. 

I maj/juni gjorde vi en resa till Tyrolen i Österrike där vi hade Kirchberg som 

bas och gjorde dagsutflykter till Salzburg, St Wolfgang och Grossglockner som 

är Österrikes högsta berg. En mycket trevlig resa tyckte alla resenärer vilket gett 

mersmak till en ny Europaresa 2016. 

I juli hade vi en resa till Falun med lunch på sightseeingbåten ”Slottsbruden” på 

sjön Runn. Besök på Lugnets skidstadion och Gamla stan. På hemresan ett 

besök på friluftsmuséet i Skräddrabo. I augusti hade vi den sedvanliga 

”Sotarafton på Trollharen” med underhållning av trubaduren ”Lunkan”. 

I september höstens första Cinderella-kryssning. 

I oktober en resa till Göranssons Arena i Sandviken med två bussar på en 

fantastisk konsert ”I love musicals” med bland andra Helen Sjöholm och Peter 

Jöback.  Senare i oktober ännu en Cinderella-kryssning och i november var det 

dags för ”Julbordskryssning” på Cinderella. 

Senare i november en dagstur till Hälsinge Julmarknad i Hå, innan vi på 

hemvägen besökte Håkes Blommor i Mo där vi kunde inhandla blommor inför 

julen. Dagen avslutades med ett utsökt julbord på restaurang Albertina i Skärså. 

Som avslutning på resandet 2015 hade vi två fullsatta bussar till Stockholm och 

Stadshuset, Blå Hallen där vi bjöds på en fantastisk julkonsert med bla 

Stockholms Singers, stor blåsorkester, Sveriges största orgel. Körer och dansare 
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underhöll också. Efter föreställningen tillbringade vi en timme i Gamla Stan där 

det var julmarknad. Därefter bar det iväg till Cinderella för Julbordskryssning.  

Totalt hade vi under året 848 resenärer. 

Lotterier 

Vid varje månadsträff säljer vår lotteriansvarige Rolf Larsson och hans 

medhjälpare lotter på fina vinster, som skänkts till föreningen från välvilliga 

sponsorer. Lotterierna ger ett gott tillskott till vår kassa. Stort tack till alla 

lottköpare. 

Friskvård 

I Medlemsgympan, i SUIF:s lokaler, har 561 personer (i 45 min på måndagar) 

glatt svettats för att få starkare muskler, förbättrad rörlighet och bättre flås. 

Deltagandet har varierat mellan 16-30 deltagare/gång. Då deltagandet kostar 

20:-/person har SPF:s gympamotionärer bidragit till SUIF:s verksamhet med 

11.220:- som tack för lånet av lokalerna. 

Boule har det spelats hela året med 15 till 20 personer 1 till 2 gånger per vecka. 

I februari avslutade vi cirkeln i långfärdsskridsko, som började 2014, med en tur 

på Losesjön. 

I samband med vårens sista medlemsträff i maj visade vi gångstavar och hur de 

bör användas. 

I juni cyklade vi Sågverkstrampet och lärde oss om skärgårdens alla sågverk 

samt gick en vandring i Vallvik med Per-Erik Lejonmark som berättade om 

Vallviks historia. 

I september gjorde vi om den populära vandringen på Skatön, det har blivit en 

årlig tradition. 

Sångkören 

Sångkören har haft sina övningar på måndagar i Bildahuset och bedrivit sin  

verksamhet i samarbete med studieförbundet Bilda under ledning av Björn 

Hagström. Under 2015 har kören som mest bestått av 25 deltagare inkl. ledaren. 

  

Antalet övningar under vårterminen har varit 15 och under hösten 19. 

  

Framträdanden har man gjort vid i stort sett varje månadsträff samt  

sjungit vårsånger på E-center lördagen 25 april. 
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Väntjänsten 

SPF var en av de föreningar som var med och bildade Väntjänsten i Söderhamn. 

En del av verksamheten under 2015 har bestått av att ledsaga personer till 

läkare, tandläkare, frisör m m. 

 

Seniorcentret Solgläntan är öppet 5 dagar i veckan söndag till torsdag där 

kaffeservering och olika aktiviteter anordnas. Denna verksamhet växer hela 

tiden. 

 

På Solgläntan har under 10 lördagar anordnats lunch för 20 personer/tillfälle 

under mottot ”Vi äter tillsammans”, vilket har varit mycket uppskattat. 

Varannan vecka har anordnats kioskförsäljning på äldreboenden helt utan 

vinstsyfte. 
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Slutord   

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla de som på olika sätt medverkat till 

att föreningen kunnat bedriva den verksamhet som genomförts under året. Allt 

för medlemmarnas bästa! 

 

Styrelsen uppskattar att våra aktiviteter bemötts positivt och deltagandet från 

våra medlemmar har varit stort. Har du som medlem synpunkter och förslag på 

aktiviteter är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. 

 

En milstolpe under året blev det när vi kunde välkomna vår tusende medlem i 

föreningen. 

 

Vi har också under året sagt upp och flyttat ur vår föreningslokal som varit vår 

hemvist under många år. Motivet är att behålla vår medlemsavgift på en 

attraktiv nivå och att kunna erbjuda deltagande på våra medlemsmöten till 

rimliga priser. 

 

Inför 2016 står vi inför nya utmaningar att finna både nya och intressanta 

aktiviteter samt att vårda och utveckla de vi redan har. 

Vi tackar för det förtroende föreningens medlemmar givit oss. 

 

 

Söderhamn i februari 2016 

 

 

Berit Kvist    Marianne Lindgren    Inger Engvers    Jan Lemon 

Ordförande   Vice ordförande         Sekreterare         Kassör 

 

 

 

Ove Haglund  Sven Andersson       Rolf Larsson       Lisbeth Karlsson 

Ledamot          Ledamot                  Ledamot              Ledamot 

 

 

Alvar Magnusson  Inga Malmström 

Ledamot   Adjungerad ledamot 
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 Budgetförslag 2016  

Intäkter Kostnader  

Lotterier 9000 Lotterier 3000 

Cirkelverksamhet 6000 Fester o möten 750
00 

Medlemsavgifter 236000 Övrigt 0 

Stödmedlemsavgifte
r 

6000 Bilersättning 1000 

Fester o möten 80000 Sånggruppen 300 

Bidrag 0 lokalhyra 3600 

Övriga 1000 Ext lokalhyra 8500 

Ränteintäkter 0 Förbrukningsmatr 1000 

 Resekostnader 4000 

 Annonsering 200
00 

 Cirkelverksamhet 2000 

 Uppvaktningar 100
00 

 Uppvaktning 80-95 100
00 

 Kostn nya medl 2000 

 Kontorsmaterial 5000 

 Trycksaker 1500 

 Data 4000 

 Porto 4000 

 Övriga kostn 1700 

 Övr styrelsen 9000 

 Ersättnng revisorer 400 

 Övr förvaltningskost 1500 

 80+ resa 4500 

 Bank 3000 

 Adm 6000 

 Förbundet 1270
00 

 Distrikt 300
00 

Summa 338000 Summa 3380
00 

  
 

 

 

 

 

 

 


