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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

Översikt över Styrelse och övriga funktionärer 2019 
 
Styrelse 
Inger Engvers       Bengt Thyrsson    Jan Lemon 
Ordförande/postmottagare Sekreterare      V ordförande/kassör 
 
Eva Sjölin         Ove Haglund     Alvar Magnusson 
V sekreterare       Ledamot       Ledamot 
 
Kjell Wiksten       Inga Malmström    Lisbeth Karlsson 
Ledamot         Ledamot       Ledamot 
 
Bert Olausson 
Adjungerad ledamot 
 
Övriga funktionärer och ansvarsområden 

 
IT-ansvarig        Reseledare      Dans 
Bengt Thyrsson      Eva Sjölin       Siv Larsson 
 
Syn- o Hörselombud    Kören        Väntjänsten 
Alvar Magnusson      Anna-Greta Brandt   Gunnel Söderberg/Laila Kvist 
 
Friskvårdsansvarig     Medlemsansvarig   Trafikombud 
Ove Haglund       Lisbeth Karlsson    Ove Haglund     
               
Studieansvarig      Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Bert Olausson       Inga Malmström 
 
Valberedning       Revisorer       Revisorssuppleant 
Berit Lindholm       Roland Hultqvist    Björn Larsson 
Berit Kvist        Pär Århammar 
 
Lotteriansvarig      Styrelseansvarig till kökskommittén 
Kjell Wiksten       Kjell Wiksten 
 
            Kökskommitté 
            Laila Kvist, Eva Sandberg, Kristina Andersson 
            Lena Jonsson 
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Styrelsesammanträden och månadsträffar 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden samt ett 
konstituerande sammanträde efter årsmötet. 
Månadsträffarnas antal uppgår till 10 st. av vilka 8 har hållits i Röda Rummet och ett 
möte har varit en utflykt till Stenö och ett har varit en surströmmingsskiva i Mohed. 
 
Aktiviteterna under året har varit: 
22/1  Information av Kjell Höddelius om smarta data-program. 
   Underhållning av Anders Cederkvist. 
19/2  Årsmöte. Kören uppträder. 
19/3  Hjärnkoll, uttagning av Söderhamnslag. 
   Kören underhåller samt underhållning av Kristina Elfversson. 
23/4  Modevisning. Kören uppträder. 
21/5  Utflykt till Stenö. 
27/8  Surströmming på Idrottsgården i Mohed. Underhållning av KGB. 
24/9  Modevisning. 
22/10 Information Ove Wiström, Civilförsvarsförbundet. 
   Underhållning av Kent Johansson från Rengsjö. 
19/11 Underhållning av Kulturskolans Brass ensemble. 
    Jörgen Rystedt berättar om flygmuséet. 
10/12 Lucia-firande med Söderhamns Lucia. 
 
Månadsträffarna har ägt rum i samarbete med Vuxenskolan. 

 

Utbildningar och övriga möten 
 
24 januari  
Utbildning för webb-ansvariga. Bengt deltog. 
12 februari  
KPR-möte. Inga M deltog. 
14 mars 
SPF-distriktets årsstämma i Färila. Medverkande från vår förening: Inger, Bengt, Kjell, 
Lisbet, Eva, Berit L och Berit K. Jan och Alvar deltog från distriktsstyrelsen. 
14 mars  
KPR-möte. Inga M deltog. 
11 APRIL 
Träff för Trafikombud i Forsa med NTF. Ove deltog.  
9 maj 
Ordförandeträff i Bollnäs. Inger och Jan deltog. 
20 maj  
KPR-möte. Inga M deltog. 
23 maj 
Hälsingedistriktets styrelsemöte i Söderhamn. Inger deltog och informerade om SPF 010. 
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2 september  
Förberedande KPR-möte. Inga M deltog. 
16 september 
KPR-möte, Inga M deltog. 
1 oktober 
Utbildning för styrelsen i SV:s lokaler i Söderhamn 
23 oktober 
Utbildning för styrelsen i hjärtstartaren. 
14 november 
Novemberkonferens med Hälsinglands SPF. Inger, Bengt, Inga, Lisbeth, Ove samt 
Jan och Alvar från förbundet deltog. 
19 november 
Föreningsmöte med Söderhamns kommun. Inger deltog. 
25 november  
KPR-möte. Inga M deltog. 
 
 
Övriga träffar och aktiviteter 
 
Mingelkväll för nya medlemmar 
Fredagen den 8 mars var alla medlemmar, som tillkommit under 2018, inbjudna till 
mingelkväll. 35 nya medlemmar hade hörsammat inbjudan och samlades tillsammans 
med största delen av styrelsen på Odd Fellowlokalen. Gästerna välkomnades med ett glas 
cider. Efter en stunds minglande hälsade ordföranden Inger Engvers varmt välkommen 
och styrelseledamöterna och andra funktionärer presenterade sig och berättade 
kortfattat om sin funktion i föreningen.  Därefter lät sig gästerna väl smaka av 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, allt under en trivsam stämning. Friskvårdansvarige Ove Haglund informerade om 
pågående aktiviteter och vad som planeras. Efter fika och en stunds ytterligare samvaro 
skildes vi för kvällen, med förhoppningen att ses på kommande månadsträffar och andra 
aktiviteter. 
 
Vinprovning  
Den 29 mars anordnade föreningen för tredje gången en kväll med vinprovning i Odd 

Fellow-lokalen. Ordförande Inger Engvers hälsade ett 30-tal medlemmar välkommen och 

speciellt välkommen till Micke Hanold som ansvarade för kvällens vinprovning. 

Under Mickes ledning provsmakade vi fyra röda viner från olika länder. Han berättade 

kunnigt om olika druvsorter och svarade proffsigt på alla frågor deltagarna ställde. 

Efter vinprovningen serverades en tapastallrik och en trevlig stämning infann sig i lokalen. 

Nöjda och glada medlemmar skildes åt efter en mycket trevlig kväll. 
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80+resan 
Den 4 juli var det dags för föreningens årliga 80+-resa. Den här gången var kosan ställd 
mot Voxna och vi var 53 förväntansfulla personer i bussen.  
Väderleksrapporten var inte så lovande och det småregnade efter vägen. När vi närmade 
oss Edsbyn bröt solen fram och det planerade bussfikat kunde avnjutas i härligt 
sommarväder. Vi fortsatte färden mot Voxna och Jim Reevesmuseet, som nu är det enda 
i världen sedan museet i Nashville lades ner. Museets ägare, Björn Herlin, berättade 
inlevelsefullt om Jim Reeves liv och karriär. Han omkom i en flygolycka 1964, endast 40 år 
gammal. Originalfotografier, privata tillhörigheter, priser mm fyller väggar och vitrinskåp. 
Bl.a. kan nämnas en flaska hostmedicin, som Jim Reeves fått utskriven strax innan han 
omkom. Han hann inte använda hela innehållet och nu finns flaskan, som inköpts för 
12 000 kronor, på museet. Björn Herlin gifte sig i en av Jim Reeves snygga kavajer.  
 
Vi åt lunch på Voxna herrgård och fick möjlighet att beundra den vackra gamla  
inredningen på andra våningen. Anna-Lena Karlsson berättade om Voxna Bruks och 
Voxna herrgårds historia. Voxna bruk var i slutet av 1700-talet ett av Nordens största 
järnbruk där omkring 1 000 personer arbetade och bodde. Fem generationer av Jussi 
Björlings förfäder arbetade där och det var Jussis farfar som tog namnet Björling. 
Voxna Herrgård började byggas 1791 åt den då nyblivne bruksägaren J C Müller.  
Innan hemresan var det dragning på lotteriet. 
 
80-95 årsfesten 
Alla medlemmar som under året fyllt, eller kommer att fylla, 80,85,90 eller 95 år inbjöds 
till födelsedagsfest på Kvarnen den 6 november. 46 personer samlades. Av dessa var 26 
födelsedagsbarn och 17 medföljande. Resten var styrelserepresentanter och musiker. 
Strax efter klockan ett på eftermiddagen var alla samlade och gästerna önskades 
välkommen med ett glas bubbel. Våra duktiga musiker Björn Ole Pettersson och Torsten 
Wernersson förhöjde stämningen med visor, pop, litet country och en och annan historia. 
Den läckra festmaten bestod av Porterstek med goda tillbehör, samt kaffe och kaka. 
Som traditionen bjuder uppvaktades varje födelsedagsbarn med en vacker röd ros. 
Äldst för dagen med sina 90 år var Bert Magnusson och Alexander Schlayer. Bra jobbat! 
Efter en trivsam och gemytlig eftermiddag avslutades kalaset och gästerna tackade för sig 
medan novemberskymningen sakta föll och marschallerna speglades i åns vatten. 
 
IT/Hemsida 
Det problem som fanns under 2018 har till stora delar åtgärdats. 
Vid systemuppdateringar har systemet legat nere något dygn. Hemsidan har som mål att 
alltid vara aktuell med senaste nytt om möten, aktiviteter och resor. Över hälften av våra 
ca 1 100 medlemmar har anmält sin e-post-adress till medlemsregistret. Varannan 
månad skickas ett mail ut till dessa med vad som är på gång. Ett antal e-post-adresser 
fungerar inte av okänd orsak samt att vissa inte har, vid byte, rapporterat sin nya e-post-
adress. 
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Studiecirklar 
I samarbete med vuxenskolan har följande studiecirklar bedrivits: 

 Kurs i Akvarellmålning 

 Engelsk konversation 

 Internet, hemsidor och e-post 

 En tallrik medicin, Tack 

 Historia och teknikutveckling av industrier i Söderhamn 

 Lär dig använda din mobil 

 Hjärt- och lungräddning. (Styrelsen) 

 Läsecirklar 

 Livsfrågor 

Sammanlagt har 107 medlemmar deltagit i studiecirklar á 215 studietimmar. 
Ett stort tack till våra cirkelledare som gör att vi kan bedriva en betydelsefull verksamhet 
för våra medlemmar. 
Kulturarrangemang: 12 st. aktiviteter och 975 personer har närvarat vid olika 
aktiviteterna. 
 
Reseverksamhet 
Året inleddes med den härliga Iggesundsrevyn vid två tillfällen, följd av två reseträffar 
med Lönns Buss på Cinderella. I april och maj for vi ut på havet med Rosella och 
Cinderella. I maj var det också dags för den alltid populära hemliga resan. Den här gången 
bar det av norrut mot Sundsvall, vidare till Sollefteå och upp mot Backsjön, där vi 
lunchade och fick guidning bland tulpanodlingar. Därefter vidare mot Bispgården och 
guidad visning av Thailändska paviljongen. I augusti dagsutflykt till Dalhalla, middag på 
Hantverksbyn och den härliga konserten Från Broadway till Duvemåla. 
Vi gjorde också ytterligare en båttur till Mariehamn med Cinderella.  
I september ägde årets långresa rum, 10 dgr till Polen. En mycket intressant och givande 
resa på alla sätt med ett härligt SPF-gäng. En fantastisk svensktalande guide följde oss 
under hela resan till Gdansk, Krakow och Warszawa, Auschwitz-Birkenau och saltgruvan i 
Wieliczka m.m. Givetvis fanns också möjlighet att fritt strosa omkring och njuta av alla 
vackra byggnader och trevlig samvaro! Alla resenärer kändes mycket nöjda! 
I november åter en populär kryssning med Cinderella. I december hade vi två fulla 
busslaster till årets fina julkonsert i Stadshuset, Blå hallen, en tur i gamla stan, 
övernattning och julbordsbuffé på Cinderella. Årets sista resa i december gick till Lilla k, 
Mobackes med amaryllisutställning och avslutades med gott julbord på Albertina. 
Totalt under året har ca 650 personer deltagit i resorna. 
 
Friskvård 
 

Boule. 

Vi är totalt cirka 30 personer som spelar onsdagar och fredagar kl. 13:00 – 15:00. 

Någon spelare har tillkommit under året. Vi betalar 100 kronor i spelavgift per person och 

säsong fram till dess vi kommer upp i 800 kronor som är avgiften per halvår. Eventuellt 

överskott använder vi till en liten julfest i boulehallen. Sommartid spelar vi kostnadsfritt 

utomhus i Gurkparken. Vi välkomnar flera medlemmar att komma med och prova på 
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boulespel. Det finns boulekulor att låna, och det är bara att komma och spela. 

Boulehallen ligger bredvid förskolan på Gjutarbacken, och där spelar vi under den årstid 

som inte lämpar sig för utomhusspel, samt vid regniga dagar under sommarhalvåret.  

 
Gymnastik 
Har vi haft i SUIFs lokal en gång per vecka under våren vid 14 tillfällen med ca 25 
deltagare och under hösten vid 13 tillfällen med ca 30 deltagare per gång. 
 
Internationell dans 
Har vi haft en gång per vecka, höst och vår, i Bildas lokal med ca 22 deltagare vid totalt 30 
tillfällen. 
 
Vandringar 
Den 23:e maj var vi 6 st. som trotsade den kyliga snålblåsten och gick till det gamla 
fågeltornet söder om Ålsjön. Vi gick även en runda i den vackra gammelskogen bortom 
tornet. Totalt blev det ca 5 km. 
Den 3:e juni var vi 11 st. som gick från Stenö båtklubb mot Dammsjön sedan efter 
Storsjöns strand för att till slut runda Pipsjön innan vi återvände. Det blev en vandring på 
totalt ca 5,5 km. 
Den traditionella höstvandringen på Skatön, ca 7 km, gjorde 15 personer den 
5 september. 
Den 19:e september gjorde 42 personer en byavandring i Skärså. 
Vi fick veta mycket om Skärsås historia och fisket förr och nu. 
 
Trafik 
Trafikansvarig var på en NTF-kurs i Forsa den 11:e april. 
Vi har haft en tipspromenad i Stenö med frågor om trafikregler. 
 
Sångkören 
Sångkören har haft sina övningar på måndagar i Bildahuset och bedrivit sin verksamhet i 
samarbete med studieförbundet Bilda under ledning av Christer Jansson. Under 2019 har 
kören som mest bestått av 18 deltagare inkl. ledaren. Kören har övat en gång i veckan 
under januari - maj och augusti - december. Framträdanden har gjorts under vårens 
medlemsträffar.  
 
Köksgruppen 
Köksgruppen, under ledning av Laila Kvist, har vid samtliga månadsträffar ordnat med 
uppskattad förtäring till mötesdeltagarna. Vid utflykten till Stenö Camping bjöd 
föreningen på varmkorv med tillbehör. Ove Haglund och Jan Lemon ansvarade för 
grillningen. 
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Väntjänsten 
SPF 010 är en del av Väntjänsten i Söderhamn. 
Väntjänstens kontor har under året varit öppet måndag-torsdag kl. 09-11 (under hösten 
10-12). 
Väntjänstens medarbetare har under året utfört de många uppdrag som önskats. 
Det kan vara följeslagare till sjukhus i Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall eller Gävle. 
Besök hos tandläkare. Fotvård, apotek eller hjälp med inköp. 
Många av våra medarbetare har fasta uppdrag med veckovisa besök i bostaden för en 
stunds samvaro. 
Under året har 650 uppdrag och ca 250 telefonsamtal registrerats. 
Väntjänsten har vid årets slut 48 medarbetare. 
Väntjänstens café i föreningen Nejlikans (IOP) lokaler, Skolhusgatan 6, har under året 
varit ett omtyckt ställe att besöka. 
Många gäster kommer varje dag, andra om någon programpunkt lockar. 
Öppettider, söndag-torsdag kl. 12-16 under tiden 7 januari-10 juni, samt från 19 augusti-
19 december. 
Under 3 torsdagar i juli, samt 1 torsdag i augusti, gjorde vi uppskattade bussutflykter i 
Hälsingland, varje resa fylld till sista plats. 
Under vecka 24 i juni har Väntjänsten Söderhamn och Bergvik bjudit på en uppskattad 
vecka ”En dag i det gröna” i Källvik, med 55-60 gäster varje dag. 
 
Lotterier  
Lottförsäljningen i samband med våra månadsträffar har varit mycket bra, och inbringat 
ett stort bidrag till vår verksamhet. Detta tack vare våra medlemmars vilja att köpa lotter. 
Ett stort tack till våra välvilliga sponsorer som bidragit med alla fina lotteripriser.  
 
Medlemsutveckling 
 
        2015 2016  2017 2018 2019 
Ingående saldo    972  1013 1011 1034 1036 
Nya medlemmar      84       68       83      66   83 
Återregistrerade        4          1        0        0     0 
Tillflyttade             6          3            1        4     9 
Frånflyttade             6           9          6        1     2 
Avlidna           26         29       23      16   32 
Avregistrerade      21        36      29      51   37 
Utgående saldo    1013    1011 1034 1036 1057 
Förändring i antal  +41        -2    +23       +2    +21 
Förändring i %   +4,2       -0,2  +2,3  +0,19 +2,02 
 
Ekonomi 
Budget för verksamhetsåret 2019 var + 8400 kr. Resultatet för verksamhetsåret slutade på 

+ 18178 kr. Det positiva resultatet beror på mindre kostnader på grund av mer eget arbete 

vid månadsträffar av styrelse, medlemmar och kökspersonal. Årsavgiften för 2019 som 

uppgått till 260 kr har fördelats enligt följande. Förbundet 160 kr, Distriktet 30 kr och 

Föreningen 70 kr. 
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Förslag till aktivitetskalender för 2020 

 
Januari   07 tis    10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
     18 lör   12.15  Iggesundsrevyn      Lönns Buss 
     21 tis    13.30  Månadsträff        Röda rummet 
Februari  04 tis    10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
     16-17 sö-må 12.15  Reseträff 1 på Cinderella   Lönns Buss 
     18 tis    13.30  Månadsträff  ÅRSMÖTE  Röda rummet 
Mars   10 tis    10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
     13 fre   19.00  Nya medlemmar (2019)    Odd Fellow? 
     18-19 on-to  12.15  Reseträff 2 på Cinderella   Lönns Buss 
     24 tis    13.30  Månadsträff  Hjärnkoll   Röda rummet 
     27 fre   18.00  Vinprovning        Odd Fellow? 
April    07 tis    10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
     21 tis    13.30  Månadsträff  Modevisning Röda rummet 
     28 tis    06.40  Stockholmsresa      Lönns Buss 
Maj    05 tis    10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
     19 tis    13.30  Månadsträff  Utflykt    Stenö? 
     25 mån       Hemlig resa        Lönns Buss 
Juni    24-27 on-lö      Cinderellakryssning till Visby Lönns Buss    
Juli    02 tor       80+resa 
     16 tor   14.15  Dalhalla (Jesus Christ Super Star)  Lönns Buss 
Augusti  11 tis    10.00  Styrelsemöte       Jonskär? 
     25 tis    13.30  Månadsträff  Surströmming Mohed? 
     25-27 tis       Helsingforskryssning    Lönns Buss 
September 01 tis    10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
     22 tis    13.30  Månadsträff  Modevisning Röda rummet 
     26-04 lör   04.10  Garda-sjön (9 dagar)    Lönns Buss 
Oktober  06 tis    10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
     20 tis    13.30  Månadsträff        Röda rummet 
     27-28 tis-on      Cinderellakryssning     Lönns Buss 
November 03 tis    10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
     04 ons       Jubilarfest 80-85-90-95-åringar 
     24 tis    13.30  Månadsträff        Röda rummet 
     29-30 sö-må     Julkonsert med Cinderellakryssning  Lönns Buss 
December 01 tis    10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
     08 tis    13.30  Månadsträff  Lucia    Röda rummet 
     10 tor       Julbordsresa       Lönns Buss 
    
Med reservation för ev. ändringar 
Alla sammankomster och resor annonseras i Söderhamns-Kuriren. 
 


