
Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Fårö år 2016

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Eva Johansson ordförande
Laila Persson vice ordförande 15/2 - 5/4
Anna-Maria Hagerfors vice ordförande 5/4 - 31/12
Anita Wennergren sekreterare
Siv Söderdahl vice sekreterare
Yngve Ohlsson kassör  15/2 - 5/4
Laila Persson kassör 5/4 -31/12
Hans Engström ledamot

Revisorer har varit Åke Didriksson och Stig Norrby med Björn Jonsson som 
ersättare.

Valberedningen har bestått av Roland Dyrke, sammankallande, Ragnar 
Aronsson och Aina Hjärne.

Föreningen har vid årets slut 134 medlemmar. Därutöver har vi 19 
vänmedlemmar. 4 medlemmar har under året avlidit.

Styrelsen har under året haft  9 protokollförda möten och ett ej protokollfört 
arbetsmöte. Därutöver har vi haft 3 protokollförda medlemsmöten. Vi har haft 
två aktiviteter förlagda utomhus. Ett vid Ekeviken där Bengt Östman visade oss 
sjöräddningsmuseét och berättade om dess tillkomst och verksamhet. Sen följde 
en tipspromenad, fikastund med musikunderhållning av två glada spelemän, 
Rolf och Jens. Det andra mötet utomhus var vid kulturstigen en gråkall 
regnruskig dag. Få deltagare men ändå en trevlig em. 

Fårö har varit ett tema under året. Dels då Ekeviken men också själva Fårömålet
som vi fick vägledning in i under Aina Hjärne och Ingvar Söderdahls händer.
Så kom Ingvar Larsson och berättade om några s k original i bygden. Vid ett 
tillfälle fick vi råd och tips av Helena Kattlunds under temat "Mig lurar du inte!"
En utflykt till Enholmen har också arrangerats. En inblick i teaterns värld fick vi
av Christian Berling. 

I maj månad hade vi gökotta med Roland Dyrke o Kjell Mathson som ledare. I 
augusti hade vi så både vinprovning med Håkan Larsson samt lammgrillning i 
samband med planeringsmötet där Hasse Engström stod för grillningen. Tyvärr 
fick vi även i år ställa in dansen på Bondans, trots inbjudan till "Norrkretsen", 
SPF-föreningen i Fårösund att delta.



I september stod vi som arrangörer av en hälsodag på Sudersand. Lokal hade 
välvilligt ställts till förfogande av Christer Andersson. Han som driver pizzerian.
Hans Engström ställde upp o gjorde maten till oss och flera av de medverkande 
var medlemmar eller nära anhöriga till medlemmar. Vi fick bekanta oss med 
omgivningens möjligheter såsom gym och relaxavdelning samt bastun vid havet 
och kvalitén på hotellrummen. Tack till alla dom ställde upp o hjälpte till och till
er som deltog. Ni hjälpte till att göra det hela till en härlig dag.

Tre elever vid Fårösundsskolan tilldelades stipendium med 500 kr vardera ur 
Ann-Marie Werkelins stipendiefond i samband med skolavslutningen.
Styrelsen har deltagit i div utbildningar o möten med distriktet. Bl a har kassören
varit på utbildning i det nya medlemsregistret Miriam, som sjösattes i årets sista 
månad med stora inkörningsproblem som följd och som påverkat vårt arbete, bl 
a. med utskicket inför jul. Hemsidan fungerar också dåligt inledningsvis.

I augusti månad var det 6 damer som deltog i en kurs kallad "Mitt lilla face och 
jag o vacker tass". Den hölls på Salong Orchidé på Sudersand.

Årets verksamhet avslutades med julbord på Gåsemora. Tyvärr blev vi färre än 
vanligt. En bidragande orsak kan vara att priset stigit en del. Traditionellt 
underhöll  Fåröfröjd med välkända julvisor.

Vid distriktets årsmöte i april på Suderbys deltog Eva Johansson, Laila Persson, 
Siv Söderdahl samt Hans Engström.

Ordföranden har besökt Norrkretsens 25-årsjubileum i Bunge och uppvaktat 
med blomma.

Fåröfröjd, vår sångkör har som vanligt framträtt på många ställen. Traditionellt 
bl a vid Ava-eken, hembygdsföreningens sommarfest, i år vid Nantens.
Ukulelegänget inom kören deltog på ett månadsmöte med Daag Pedersen som 
primus motor. Väldigt uppskattat inslag. Gruppen deltog också, i hällande regn, 
i ett försök att slå världsrekord med antal ukulelespelare på Stockholms Stadion.
Rekordet uteblev. När vår ordinarie körledare, Emelie Stolpe-Marklund hade 
semester fick vi även detta år  hjälp av Ing-Marie Landin på våra övningar. I 
februari hade kören tillsammans med Bungekören en soaré i bygdegården, en 
Valentinafton. Det blev en fin afton med mycket sång o musik. Kaffe o kakor 
hade förfärdigats av körerna och serverades under pausen.

Gotlandsdistriktets upplevelsedag var förlagd till södra Gotland. Deltagarantalet 
från föreningen fyllde en bil.

Följande engångsaktiviteter har bedrivits.



 Seniorshop
  Gökotta
  Resa till Enholmen
  Målarkurs
  Vinprovning
  Lammgrillning
  Julbord

Utöver detta, delvis återkommande delvis nytt
 Boule
 Bokcirkel
 Bridge
 Qi Gong
 Körsång och ukulele
 Matlag
 Vattengymnastik
 Träslöjd - cirkel
 Herrmiddagar - cirkel

Vi vill härmed framföra vårt varma tack till alla medlemmar för året som gått
och för att ni deltar i våra aktiviteter.

Fårö den 13 februari 2017

----------------------------------------- ----------------------------------------
Eva Johansson Anna-Maria Hagerfors

------------------------------------------ ----------------------------------------
Anita Wennergren Laila Persson

------------------------------------------- -----------------------------------------
Siv Söderdahl Hans Engström


