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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

Översikt över Styrelse och övriga funktionärer 2020 
 
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   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       Ove Haglund 
 
            Kökskommitté 
            Laila Kvist, Eva Sandberg, Kristina Andersson 
            Lena Jonsson 
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Styrelsesammanträden och månadsträffar 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden, inkl. 
årsmötet och ett konstituerande sammanträde efter årsmötet. 
Månadsträffarnas antal uppgår till 2 av vilka båda har hållits i Röda Rummet. 
 
Aktiviteterna under året har varit: 
21/1 Månadsträff. 

Anders Ramstrand informerade om äldreomsorgen. Mari Sundberg underhöll. 
18/2  Årsmöte. Kören uppträdde. 
13/3  Mingelkväll för nya medlemmar. 
 
Månadsträffarna har ägt rum i samarbete med Vuxenskolan. 

 

Utbildningar och övriga möten 
 
27 januari  
Förberedande KPR-möte. Inga M deltog. 
10 februari  
KPR-möte. Inga M deltog. 
12 mars 
SPF-distriktets årsstämma i Järvsö. Medverkande från vår förening: Inger E, Berit K, 
Kjell W, Bengt T, Eva S, Lisbeth K. Jan L och Alvar M deltog från distriktsstyrelsen. 
12 oktober 
Digital konferens för nya styrelsemedlemmar i distriktet. Inger Engvers deltog. 
 
 
Övriga träffar och aktiviteter 
 
Mingelkväll för nya medlemmar 
Fredagen den 13 mars var alla medlemmar som tillkommit under 2019 
inbjudna till mingelkväll. 25 nya medlemmar 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. Efter fika och en stunds ytterligare 
samvaro skildes vi för kvällen, med förhoppningen att ses på kommande 
månadsträffar och andra aktiviteter. 
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IT/Hemsida 
Hemsidan har varit uppdaterad under året. Antalet sidvisningar sjunkit från ca 250 
sidvisningar per dygn i början på året till ca 50 per dygn vid årets slut. 
Mejl har skickats ut till de, ca 60% av medlemmarna, som anmält e-postadress. 
Dessa mejl har innehållit information om kommande aktiviteter. 
 
Studiecirklar 
I samarbete med Vuxenskolan har följande studiecirklar bedrivits: 

• Engelska – nybörjare och konversation 
• Historia, teknik i Söderhamn 
• Lär dig använda Android mobiltelefon 
• Läsecirkel – Kvinnorna i Hälsingland 
• Söderhamns historia 

Sammanlagt har 34 medlemmar deltagit i studiecirklar à 65 timmar. 
Ett stort tack till våra cirkelledare som gör att vi kan bedriva betydelsefull verksamhet  
för våra medlemmar. 
Kulturarrangemang: 1 aktivitet och 125 personer har närvarat vid musikunderhållning  
med Marie Sundberg. 
 
Reseverksamhet 
Året inleddes med bussresa den 18/1 till Iggesunds Folkets Hus och den härliga farsen 
Conny Lagers Lager. I februari for vi med Cinderella på årets första Reseträff, där Lönns 
presenterade sitt reseprogram för året. Ett år då Lönns firade 30 år i branschen och 
mycket roligt skulle ske. Vi hade många resor inplanerade, både inrikes och ute i Europa.  
Tyvärr kom sedan pandemin och covid-19 i slutet av februari och satte sorgligt nog stopp 
för allt fortsatt resande under år 2020, ett tufft år vi alla kommer att minnas! 
 
Friskvård 
 

Boule. 
Boulen har på grund av Corona-pandemin haft en mycket begränsad verksamhet under 

2020. Man spelade under vårsäsongen med ett begränsat antal deltagare i boulehallen. Vi 

fick inför sommarsäsongen äntligen klart med de nya utomhusbanorna. Tre nya banor med 

ny placering i Gurkparkens västra del. 

 

Banorna är gjorda så att de blir lättskötta, med fiberduk under översta gruslagret. Fyra nya 

bänk/bord som är fastsatta med kedjor i marken gör att de inte som tidigare hamnar vid ån. 

En liten förrådsbyggnad har satts upp där vi kan låsa och förvara resultattavlor och 

verktygen som behövs för skötsel av banorna. Bertil Melin har tagit på sig 

vaktmästarsysslan och har tillsammans med några andra föreningar nyckeln till förrådet. 

Alla boule-spelare är skyldiga att hjälpa till att hålla banorna i bra skick efter avslutat spel. 

SPF har samma speltider som vi har i Boulehallen. 

 

Notera att banorna inte tillhör pensionärsföreningarna utan är avsedda för alla 

kommunmedborgare. 
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Under höstsäsongen har det spelats i Boulehallen med ett begränsat antal deltagare. Vi har 

endast varit 6 - 8 personer per speltillfälle för att kunna hålla Corona-avstånd. Under 

december månad har inget spel förekommit. Avgiften för kommande säsong har betalats in 

av samtliga föreningar och spelare. 

 

Gymnastik 
Gymnastik har vi haft i SUIF:s lokal en gång per vecka under vårvintern vid 6 tillfällen med 
ca 20 per gång. Därefter har promenader genomförts med 6–11 personer 2 ggr / vecka. 
 
Internationell dans 
Internationell dans har det varit en gång per vecka under vårvintern i Bildas lokal med ca 
25 deltagare vid totalt 8 tillfällen. 
 
Vandringar 
Den traditionella höstvandringen på Skatön ca 7 km gjorde 5 personer den 8 september. 
 
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 2020 har 
kören som mest bestått av 18 deltagare inkl. ledaren. Kören har övat en gång i veckan 
under januari – mars. Framträdanden har gjorts under januaris medlemsträff och 
årsmötet i februari.  
 
Köksgruppen 
Köksgruppen, under ledning av Laila Kvist, har ordnat med uppskattad förtäring till 
mötesdeltagarna vid de aktiviteter som varit under januari till mars. 
 
Väntjänsten 
SPF 010 är en del av Väntjänsten i Söderhamn. 
Verksamhetsåret 2020 går till historien på grund av den Coronapandemi som drabbade 
världen. Vår verksamhet omfattar perioden 1 januari-19 mars, då vi på grund av 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutade att stänga vår verksamhet. 
Väntjänstens kontor har under perioden varit öppen måndag-torsdag kl. 10-12. 
Vi har inte gjort någon sammanställning över utförda uppdrag under perioden. 
Allt tog ett plötsligt slut, ingen ville vara följeslagare, sitta i gemensam sjukresa och 
utsätta sig för smitta. Väntjänsten hade vid årets slut 45 medarbetare. 
Väntjänstens café i föreningen Nejlikans (IOP) lokaler, Skolhusgatan 6 var, under den 
korta period vi hade öppet, en fortsatt välbesökt samlingspunkt. Många gäster kom varje 
dag, andra om någon programpunkt lockade. Öppet söndag-torsdag kl. 12-16. 
Vi har haft bingo 2 ggr i månaden, ett mycket uppskattat arrangemang. 
Hans Olof Olsson berättade om Söderhamn 400 år, välbesökt och mycket uppskattat. 
Kommunalrådet John Erik Jansson informerade och vi fick ställa frågor. 
Leif ”Lunkar” Lundgren, musik och sång är alltid lika uppskattat och välbesökt. 
PRO-tonerna var de första att lämna återbud i mars p.g.a. pandemin. 
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Vecka 24 i juni brukade Väntjänsten Söderhamn och Bergvik bjuda in till en uppskattad 
vecka ”En dag i det gröna” i Källvik, med 55–60 gäster varje dag. I år fick vi ställa in på 
grund av den rådande pandemin. 
 
Medlemsutveckling 
 
        2015 2016  2017 2018 2019 2020 
Ingående saldo    972  1013 1011 1034 1036 1057 
Nya medlemmar      84       68       83      66   83     43 
Återregistrerade        4          1        0        0     0     0 
Tillflyttade             6          3            1        4     9     4 
Frånflyttade             6           9          6        1     2     0 
Avlidna           26         29       23      16   32  21 
Avregistrerade      21        36      29      51   37  39 
Utgående saldo    1013    1011 1034 1036 1057 1044 
Förändring i antal  +41        -2    +23       +2    +21    -13 
Förändring i %   +4,2       -0,2  +2,3  +0,19 +2,02 -1,23 
 
Ekonomi 
 

Budget för verksamhetsåret 2020 var + 10 700 kr. Resultatet för verksamhetsåret 

slutade på + 38 079 kr. Det positiva resultatet beror på liten verksamhet på grund av 

Corona pandemin. Årsavgiften för 2020 som uppgått till 260 kr har fördelats enligt 

följande. Förbundet 160 kr, Distriktet 30 kr och Föreningen 70 kr. 
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Aktivitetskalender för 2021 
 
 

Januari  12 tis 10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan (INSTÄLLT) 
    26 tis 13.30  Månadsträff       Röda rummet (INSTÄLLT) 
 
Februari  09 tis 10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
    23 tis 13.30  Månadsträff  ÅRSMÖTE  Röda rummet 
 
Mars   02 tis 10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
    12 fre 18.00  Nya medlemmar      Odd Fellow 
    23 tis 13.30  Månadsträff  Hjärnkoll  Röda rummet 
    26 fre 18.00  Vinprovning       Odd Fellow 
  
April   06 tis 10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
    20 tis 13.30  Månadsträff  Modevisning Röda rummet  
 
Maj   04 tis 10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
    18 tis 13.30  Månadsträff  Utflykt   Stenö 
 
Juli   01 tor   80+resa 
   
Augusti  10 tis 10.00  Styrelsemöte       Jonskär 
    24 tis 13.30  Månadsträff  Surströmming Mohed 
 
September 07 tis 10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
    21 tis 13.30  Månadsträff  Modevisning Röda rummet 
 
Oktober  05 tis 10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
    19 tis 13.30  Månadsträff       Röda rummet 
 
November 02 tis 10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 

03 ons   Jubilarfest 
23 tis 13.30  Månadsträff       Röda rummet 

 
December 02 to 10.00  Styrelsemöte       Vuxenskolan 
    14 tis 13.30  Månadsträff  Lucia    Röda rummet 
 
    
  
Med reservation för ev. ändringar 
Alla sammankomster och resor annonseras i Söderhamns-Kuriren. 

 


