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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

 
Översikt över Styrelse och övriga funktionärer 2018 

 
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    Väntjänsten     Kören 
Alvar Magnusson      Gunnel Söderberg  Anna-Greta Brandt 
 
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 
            Lena Jonsson, Christina Roim-Andersson 
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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 under året har varit: 23/1 Information om Söderhamn 1953 av Lennart 
Svedberg. 20/2 Årsmöte. 20/3 Hjärnkoll, uttagning av Söderhamnslag samt underhållning 
av Johnny Wester. 24/4 Modevisning. 22/5 Utflykt till Stenö. 28/8 Surströmming på 
Idrottsgården i Mohed. Underhållning av KGB. 25/9 Modevisning. 23/10 Information om 
testamenten och familjerättsliga frågor av LRF-konsulter samt dansuppvisning av vår 
egen dansgrupp. 17/11 75-års jubileum. 11/12 Lucia-firande med Söderhamns Lucia. 
Månadsträffarna ägde rum i samarbete med Vuxenskolan. 

Utbildningar och övriga möten 
 
12 februari  
KPR-möte. Inga Malmström deltog. 
 
26 februari  
Föreläsning, i Hudiksvall, om ett aktivt liv som pensionär ”Det är aldrig för sent”. 
Inga, Ove och Bert deltog. 
 
15 mars 
SPF-distriktets årsstämma i Alfta. Medverkande från vår förening: Inger, Bengt, Alvar, 
Kjell, Lisbet och Eva. Jan deltog från distriktsstyrelsen. 
 
15 maj 
Ordförandeträff i Bollnäs. Inger deltog. 
 
24 maj 
Valkonferens med SPF på CFL i Söderhamn. Inger, Bengt, Eva, Lisbeth och Kjell deltog. 
Eva Eriksson, förbundsordförande, deltog också. 
 
11 juni  
KPR-möte. Inga Malmström deltog. 
 
1 oktober  
KPR-möte. Inga Malmström deltog. 
 
3 oktober 
Workshop/mässa i Bollnäs ”Trygghet i vardagen”. Inger deltog. 
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8 oktober 
Styrelseutbildning i Bollnäs med SV, Bengt och Berit L deltog. 
 
14 november 
Novemberkonferens med Hälsinglands SPF. Jan, Inger, Eva, Kjell, Lisbeth och Alvar deltog. 
 
3 december  
KPR-möte. Inga Malmström deltog. 
 
Övriga träffar och aktiviteter 
 
Mingelkväll för nya medlemmar 
Fredagen den 9 mars var alla medlemmar som tillkommit under 2017 inbjudna till 
mingelkväll. Ett 25-tal 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 23 mars anordnade föreningen för andra 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 regioner i Italien. 
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. 
 
80+resan 
Den 5 juli genomfördes den traditionella 80+-resan. Det var en solig och varm morgon 
när vi började vår färd norrut längs gamla E4, gjorde en sväng genom Hudiksvall och 
fortsatte färden mot Dellensjöarna i det vackra landskapet. Så småningom klättrade 
vägen upp mot Avholmsberget med vidunderlig utsikt över Dellensjöarna. Där intog vi 
dagens lunch, älgfärsbiff med tillbehör och kaffe och kaka. Efter maten och en stunds 
beundrande av utsikten fortsatte färden för ett besök på Delsbo forngård, där 
Delsbostämman hålls varje år. En kunnig guide berättade om gården och dess historia. 
På museet kunde man beundra bl. a. olika broderier och Delsbodräkter. Efter att ha hört 
och sett mycket intressant smakade det gott med kaffe och hembakat kaffebröd och i 
anslutning till det var det lotteridragning. Nöjda och glada fortsatte vi sedan färden 
hemåt. 
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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 7 november. 62 personer samlades. Av dessa var det 
37 födelsedagsbarn och 18 medföljande. Resten var styrelserepresentanter och musiker. 
Alla gäster välkomnades med ett glas cider och därefter bjöds det på god mat, kaffe och 
kaka och gemytlig samvaro.  Medan maten serverades underhöll Björn-Ole Pettersson 
med sång och historier ackompanjerad på dragspel av Torsten Wernersson. Duon kallar 
sig Två och ett dragspel. Varje jubilar uppvaktades med en röd ros. Arne och Britta Östlin, 
som båda fyllt 80 år under året, uppmärksammades särskilt eftersom dessa dagen till ära 
firade 65-årig bröllopsdag. 
 
75-års jubileum 
Under 2018 firar SPF 010 Söderhamn 75 år. I november 1943 samlades några personer 
för att starta en pensionärsförening. Ett minneshäfte, 1943-2018, har sammanställts av 
Bengt Thyrsson över olika händelser under dessa 75 år. Häftet har delats ut under våra 
sammankomster. Den 17 november hölls en jubileumsfest på First Hotel Statt i 
Söderhamn med en tre-rätters-middag. För underhållning stod Gubbröra från Delsbo och 
Anneli Östberg och Eva Olsson m.fl. 175 medlemmar deltog. Alfta SPF och Järvsö SPF var 
representerade på festen. 
 
IT/Hemsida 
Under året har en del problem, med hemsidan och kopplingar till vårt medlemsregister 
Miriam, betats av succesivt så att i slutet på året fungerar allt tillfredsställande. Lite mer 
än hälften av våra medlemmar har anmält e-postadress vilket innebär att dessa kan få 
information om våra aktiviteter via mail förutom via hemsida och tidningsannonsering. 
 
Studiecirklar 
I samarbete med Vuxenskolan har följande studiecirklar bedrivits: 

- Läsecirkel – Lär känna ditt landskap 

- Data nybörjare 

- Livsfrågor 

- Jubileumstankar - Söderhamn SPF 75 år 

- Engelsk konversation 

- Vegetarisk matlagning 

- Lär dig din mobiltelefon 

Sammanlagt har 62 medlemmar deltagit i studiecirklar. 
Ett stort tack till våra cirkelledare som gör att vi kan bedriva en betydelsefull verksamhet 
för våra medlemmar. 
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Reseverksamhet 
Årets reseverksamhet inleddes med två reseträffar med Lönns Buss i februari och mars 
ombord på Cinderella.                                                                            
 I mitten av april reste vi till Stockholm och såg den fantastiska föreställningen Mamma 
Mia The Party på Tyrol och njöt av en god medelhavsinspirerad middag. 
Efter föreställningen gick vi ombord på Cinderella för ett trevligt dygn.                                                                                                                                     
Årets hemliga resa ägde rum i mitten av maj i ett strålande vackert väder. Resan gick 
söderut mot Gävle och ett första stopp med fika i Bönan. Vidare till Lövstabruk, där guide 
anslöt och berättade om storhetstiden på 1700-talet som Sveriges största järnbruk. 
Guidningen avslutades i kyrkan. Lunch intogs på Leufstabruks Wärdshus. Vidare till ett 
besök på Nostalgimuséet i Domarbo, Strömsberg. Där fanns mycket att titta på och 
minnas tillbaka till, alltifrån vackra gamla bilar till småprylar.                                                                                    
I juli var det dags för ett besök i Dalhalla och Kalle Moraeus med gäster, bl. a Tommy 
Körberg och Orsa Spelmän. En fin föreställning med duktiga artister. Middag intogs i 
Hantverksbyn före föreställningen och innan hemfärd serverades varmkorv från 
busscaféet. I början av augusti gjorde vi en trevlig och intressant resa till Värmland. 
Vi besökte Sahlströmsgården, Sunne och Mårbacka. I Selma Lagerlöfs hem blev vi 
guidade omkring i en orörd miljö och fick leva oss in i hennes privatliv och författarskap. 
Vi for vidare till Karlstad, där vi övernattade. Dagen därpå gjorde vi ett besök på 
Sandgrund och tittade på Lars Lerins enastående akvarellmålningar. Därefter besökte vi 
Alsters Herrgård, minnesgård över Gustaf Fröding, och fick en härlig guidning och 
berättelse om hans liv. Hemresan gick via bl. a Ludvika, Borlänge och Falun. 
Samtliga resenärer var mycket nöjda med resan. 
Oktober inleddes med en kryssning med Cinderella. I december for vi på vacker 
julkonsert i Blå Hallen och vidare kryssning med Cinderella med gott julbord och fin 
musikunderhållning.                                                                               
Årets sista resa ägde rum i mitten av december. Vi besökte Högbo Bruk för fika och lite 
julshopping, Åsbacka Trädgård för inköp av blommor och resan avslutades med ett som 
vanligt utsökt julbord på Albertina. 
Under året har drygt 400 medlemmar deltagit i våra resor. De planerade resorna till 
Gotland och Norge fick tyvärr ställas in p.g.a. för få anmälningar. 
 
Friskvård 
Boule har det spelats hela året 2 gånger per vecka med ca 30-40 personer per tillfälle. 
Vid vackert väder sommartid i Gurkparken annars i boulehallen. 3st 3-mannalag deltog 
vid 8 tillfällen under sommaren då Stenövänner hade tävling med lag från 17 föreningar. 
Ett av SPF Söderhamns lag vann. Det vinnande laget deltog också i hälsingedistriktets 
bouletävling i Järvsö och kom 2:a. 
 
Gymnastik har vi haft i SUIFs lokal en gång per vecka. Under våren 17 tillfällen med 16 
deltagare och under hösten 15 tillfällen med ca 23 deltagare per gång. 
 
Internationell dans har det varit en gång per vecka höst och vår i Bildas lokal med ca 25 
deltagare vid totalt 30 tillfällen. 
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Vandringar 
Vårvandringen den 31 maj gick från Morviken mot Svartsundet sedan via golfbanan till 
Vårdberget och därifrån till Morviken, vi var 12 personer som gick 6 km. 
Den 7 juni var vi 14 st. som gick lilla sågverkstrampet i Stenö, en liten kulturell vandring 
på 2 km. 
Den traditionella höstvandringen på Skatön ca 7 km gjorde 3 personer den 6 september i 
regnväder. 
Vid höstens kulturvandring den 27 september var vi 18 st. som gick vi från Storsand till 
Palmängstorpet och via Nilestenen tillbaka till Storsand totalt 5 km. 
 
Trafik 
Vi har på en medlemsträff informerat om nya trafikregler. 
Halkkörning, reflexer, familjerally och dåliga cykelvanor har diskuterats under året och 
delar av det kommer att aktualiseras under 2019. 
 
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 2018 har 
kören som mest bestått av 18 deltagare inkl. ledaren. Kören har övat en gång i veckan 
under januari - april och augusti - december. Framträdanden har gjorts vid varannan 
månadsträff. 
 
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 hamburgare med tillbehör. Torbjörn Orre med hjälp av Bengt Thyrsson 
ansvarade för grillningen. 
 
Väntjänsten 
SPF 010 är en del av Väntjänsten i Söderhamn. 
Vår verksamhet förändrades med ett abrupt slut 1 januari 2018. Solgläntan Seniorcenter 
stängdes av Omvårdnadsnämnden. Vi blev utan kontor och utan telefon. Vid vårt 
årsmöte beslutade vi att hålla föreningen vilande. Tack vare starka krafter och initiativrika 
människor i vårt samhälle, blev vi under våren erbjudna att se tilltänkta lokaler för vår 
verksamhet. 
Föreningen Nejlikan IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) bildades och vi erbjöds lokal 
och kontor på adress Skolhusgatan 4. Efter välbesökt högtidlig invigning av lokalerna i 
september, kunde vi, till mångas glädje, öppna Vänstjänstens Café 1 oktober 2018, med 
öppettider som tidigare söndag-torsdag 12.00-16.00, kontor måndag-torsdag 09.00-
11.00. 
Många av våra medarbetare har under året fortsatt sina fasta uppdrag med besök i 
hemmet, hjälp med inköp samt följeslagare till sjukhus. Registrerade besök är 570 och 
telefonkontakter c:a 200. 
Under 3 torsdagar i juli, samt 1 torsdag i augusti, gjorde vi uppskattade bussutflykter i 
Hälsingland, varje resa fylld till sista plats. 
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Under vecka 24 i juni har Väntjänsten i 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 
Ingående saldo    972  1013 1011 1034 
Nya medlemmar      84       68       83      66 
Återregistrerade        4          1        0        0 
Tillflyttade             6          3            1        4 
Frånflyttade             6           9          6        1 
Avlidna           26         29       23      16 
Avregistrerade      21        36      29      51 
Utgående saldo    1013    1011 1034 1036 
Förändring i antal  +41        -2    +23       +2 
Förändring i %   +4,2       -0,2  +2,3  +0,19 
 
Ekonomi 
Budget för verksamhetsåret 2018 var +- 0 kr. Resultatet för verksamhetsåret slutade på 
-14872 kr mindre än budget. Det negativa resultatet beror på att årets 75 års jubileum ej 
var med i budget. Årsavgiften för 2018 som uppgått till 230 kr har fördelats enligt 
följande: Förbundet 130 kr, Distriktet 30 kr och Föreningen 70 kr. 
 
Slutord 
Styrelsen framför härmed ett stort och varmt Tack till alla som på olika sätt medverkat till 
att föreningen kunnat bedriva den verksamhet som genomförts under året. Utan er hjälp 
stannar verksamheten upp. Alla föreningar är beroende av frivillig arbetskraft för att 
överleva. Allt för föreningens bästa! Stort tack till er alla!  
 
Under året har vi använt oss av förslag till aktiviteter som inkommit från våra medlemmar 
vilket har bidragit till våra trevliga medlemsträffar. Utöver det har vi som vanligt haft en 
omfattande reseverksamhet, studiecirklar, gymnastik, dans, boule och utflykter som är 
några exempel på aktiviteter under året. Styrelsen uppskattar att våra aktiviteter 
bemötts positivt och deltagandet från våra medlemmar har varit stort. 
 
Styrelsen riktar ett stort Tack till studieförbundet Vuxenskolan där styrelsen gratis haft 
tillgång till en sammanträdeslokal under året. 
 
Vi kan glädja oss åt att vårt medlemsantal fortsätter att öka. Tyvärr tvingas vi att ta bort 
medlemmar på grund av att de lämnar jordelivet för gott. Vi skänker en extra tanke till 
dessa personers anhöriga och närstående. 
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Förslag till aktivitetskalender för 2019 
 

Januari  08   tis  10.00  Styrelsemöte     Vuxenskolan 
    12   lör  13.45  Iggesundsrevyn    Lönns Buss 
    22   tis  13.30  Månadsträff     Röda rummet 
    29-30  tis  12.15  Reseträff på Cinderella  Lönns Buss 
    31   tor 10.00  Styrelsemöte     Vuxenskolan 
Februari  02   lör  13.45  Iggesundsrevyn    Lönn Buss 
    19   tis  13.30  Månadsträff     Röda rummet  ÅRSMÖTE 
Mars   05   tis  10.00  Styrelsemöte     Vuxenskolan 
    06-07  ons 12.15  Reseträff på Cinderella  Lönns Buss 
    08   fre  19.00  Nya medlemmar (2018)  Odd Fellow 
    19   tis  13.30  Månadsträff     Röda rummet 
    22   fre  18.00  Vinprovning     Odd Fellow 
April   01   må ??.??  Dagskryssning till Åland  Lönns Buss 
    02   tis  10.00  Styrelsemöte     Vuxenskolan 
    23   tis  13.30  Månadsträff     Röda rummet 
Maj   05-06  sön ??.??  Cinderellakryssning   Lönns Buss 
    07   tis  10.00  Styrelsemöte     Vuxenskolan 
    21   tis  13.30  Månadsträff     Utflykt 
    28   tis  ??.??  Hemlig resa      Lönns Buss 
Juni   26   tis  ??.??  Dagstur (Pelargonmuseet, Visentpark m.m.) Lönns Buss.  
Juli   04   tor ??.??  80+-resa 
Augusti  10   lör  ??.??  Dalhalla (Från Broadway till Duvemåla)   Lönns Buss 
    13   tis  10.00  Styrelsemöte     Jonskär? 
    27   tis  13.30  Månadsträff     Mohed?     Surströmming? 
    27-28  tis  ??.??  Cinderellakryssning    Lönns Buss. 
September 03   tis  10.00  Styrelsemöte     Vuxenskolan 
    10-17  tis  ??.??  Polen (8 dagar, Warszawa, Krakow m.m.)  Lönns Buss 
    24   tis  13.30  Månadsträff     Röda rummet  
Oktober  01   tis  10.00  Styrelsemöte     Vuxenskolan 
    ??     ??.??  Teaterresa      Lönns Buss 
    22   tis  13.30  Månadsträff     Röda rummet 
November 05   tis  10.00  Styrelsemöte     Vuxenskolan 
    05-06  tis  ??.??  Cinderellakryssning   Lönns Buss 
    06   ons 13.00  Jubilarfest 80-85-90-95 
    9   tis  13.30  Månadsträff     Röda rummet 
December 01-02  sön ??.??  Julkonsert i Stadshuset  Lönns Buss 
    03   tis  10.00  Styrelsemöte     Vuxenskolan 
    10   tis  13.30  Månadsträff     Röda rummet   Lucia 
    11   ons ??.??  Julbordsresa      Lönns Buss 
  
Med reservation för ev. ändringar 
Alla sammankomster och resor annonseras i SöderhamnsNytt alt. Söderhamns-Kuriren. 
Gå gärna in på vår hemsida www.spf.se/soderhamn och läs om dessa och andra aktiviteter. 

 

http://www.spf.se/soderhamn

