VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Styrelsen för SPF 115 Klubb 67 Tomelilla får härmed avge
följande verksamhetsberättelse för år 2013
Styrelsen har under året bestått av
Laila Ljungblad ordförande
Hanna-Karin Persson sekreterare
Gunnel Andersson kassör
Kent Persson vice ordförande
Maj-Britt Stridh vice kassör
Christer Rasmusson suppleant
Ebba Nilsson suppleant
Lars Carlstedt suppleant
Styrelsen har under 2013 sammanträtt 8 gånger
14/1, 19/2, 8/4, 15/5, 21/8, 24/9, 29/10, 19/11
Haft medlemsmöten vid 8 tillfällen
31/1, 21/3, 25/4, 30/5, 29/8, 26/9, 31/10, 28/11
Revisorer
Thea Buhre
Berit Persson
Ersättare
Margareta Persson
Lilian Johansson
Fanbärare
Kjell Nilsson
Allan Åkesson
Kurt Persson
Studieorganisatör i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Hanna-Karin Persson
Kommunalt pensionärsråd
Styrelsen har enhälligt beslutat att avvakta ett Nytt KPR enligt protokoll 29/10 punkt 10.
Trafikombud
Kjell Nilsson
Lennart Andersson
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Friskvårds/hälsoråd
Ester Hansson
Britta Isaksson
Hörselombud
Evy Hansson
SPF-Klubb 67 informatör
Åtagandet ingår i styrelsearbetet.
Programkommitté
Sammankallande Kent Persson
Valberedningen
Ester Hansson
Tage Andersson
Ingalill Carlstedt
Elsa Lingebrant

Sångledare för 67-sångarna
Kent Persson
Ackompanjatör
Ann-Marie Olsson
Årsmöte 2013-02-28
Närvarande:79 deltagare
Dagens medlemsmöte öppnades av ordföranden Laila Ljungblad som hälsade välkommen
till medlemmar och företrädare från Färs & Frosta Sparbank, Kent Sandberg kontorschef och
rådgivare Niklas Månsson samt fastighetsmäklare Annika Månsson från Swedbank
Fastighetsbyrå.
Ett stort tack till Färs & Frosta Sparbank som bekostade förtäringen på årsmötet.
Inbjudna gäster och underhållare
31/1 Ullpartner representerad av Agneta Ekholm
21/3 Glá kören underhåller
25/4 Bertil Sandström kåserar om Hakon Svärd
30/5 Sune Nilsson berättar om sitt liv som pilot
29/8 Allan Persson, Lars Nordin och Tom-Inge Wahlquist underhåller
26/9 Tommy Öhlin underhåller med sång
31/10 Bildspelsvisning av Christer Rasmusson
67-sångarna därefter.
28/11 Det här var mitt liv med TV-producent Bengt Roslund
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Inbjudningar
Klubben har under året inbjudit andra föreningar till måltid med dans den 4 april och
3 oktober då Sven-Åke sjöng och spelade populär dansmusik.
Klubb 67 deltog också i Österlenföreningarnas vårsupé med dans den 17 maj i Gislövs Stjärna
och Sven-Åke spelade.
Den13 augusti anordnades den omtyckta sommardansen på Bäckavallen i Spjutstorp till
Sven-Åkes musik. Egen kaffekorg med innehåll medtogs. Medlemmarna har också besökt
andra klubbars arrangemang som utomhusdans på lövad bana med egen kaffekorg,
”ålaskivor” och Knutsbal m.m.
Utfärder och studiebesök
Utfärden 10 juni, 8 juli inställda p.g.a. för få deltagare.
2 oktober utflykt till ”Äppeltavlan” i Kivik. Äppeltavlan var imponerande. 35 000 äpplen
hade gått åt för att färdigställa konstverket som konstnären Emma Karp Lundström skapat.
Tillfälle gavs att shoppa fisk och frukt.
Bussen fortsatte sedan till Café Annorlunda där eftermiddagskaffet serverades med många
olika sorters kakor.
2 september studiebesök hos Eva Olsson Österlenkryddor i Köpingebro.
Eva tog oss med bland kryddfälten inomhus p.g.a. dåligt väder. Med bildvisning och
hopplockade alster fick 20 kvinnor ta del av en givande framställning genom öga, öra, känsel,
lukt och smak. Kaffe och två goda bullhalvor smakade sedan bra. Innan hemfärd fanns
tillfälle att göra inköp i butiken.
Kyrksöndag
29 september i Församlingshemmet. Ordföranden Laila Ljungblad hälsade 50 personer
välkomna. Komminister Clas Hammarbäck inledde gudstjänsten som hade Mikaelidagen som
tema. Kantor Håkan Olsson ledde SacrUkören. Kyrkvärd Anne-Maj Råberg läste
episteltexten. Psalmerna sjöngs unisont. Kollekten inbringade 648 kr som samlats in till
förmån för Svenska Kyrkan i utlandet.
Julbord
12 december med Lucia. Ett 40-tal medlemmar hälsades välkomna av ordföranden Laila
Ljungblad. Ett traditionellt julbord med tillbehör av olika slag lät sig väl smaka. Några
julsånger sjöngs. Frågesport mellan deltagarna vid de olika borden. Därefter var det dukat för
kaffe och gottebord. Som avslutning kom luciatåget och framförde vackra sånger med
samstämda klingande röster.
67-sångarna
67-sångarna har träffats var 14:e dag under vår- och höstterminen för sångövningar.
Sånggruppen har sjungit på Byavångshemmet, Allaktivitetshuset i Gärsnäs och Brinkehem i
Brösarp. Sångarna sjunger alltid med glädje och inlevelse under Kent Perssons ledning och
Ann-Marie Olsson som ackompanjatör på dragspel.
Pensionärsmotion
Klubbmedlemmarna har deltagit med olika fysiska aktiviteter under verksamhetsåret bl.a.
gymnastik och promenader. Boule har både övats och spelats på Odenplan. Bridge och Priffe
har spelats på Byavångshemmet.
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Kamratcirklar
I samarbete med Vuxenskolan har ordnats kamratcirklar.18 klubbmedlemmar har deltagit i
läsecirkeln Så levde vi- Fest och vardag i forna tiders Sverige och Högsta vinsten av Fritiof
Nilsson ”Piratens” hustru Tora.
Trafikkunskap med 9 deltagare har också drivits i form av läsecirkel med inslag av
erfarenheter från deltagarna..
Vuxen-HLR med hjärtstartare
1 oktober kurskväll i Hjärt-och lungräddning för 11 deltagare med information och övningar
för att erhålla behörighet att utföra HLR. Ledare var Hanna-Karin Persson från
Civilförsvaret.
Utbildning
Några av klubbens representanter har deltagit i av SPF centralt ordnade utbildningar.
Ordförandeträff
Ordförande har deltagit i en årligt återkommande idéträff med diskussion av nya mål.
Uppvaktningar
Inga uppvaktningar med gratulationskort i fortsättningen.

Gåvor
Har skänkts 500 kronor var till Furuboda, IM, Cancerfonden och Alzheimerfonden.
Avlidna medlemmar
6 medlemmar har under året avlidit och blommor har sänts till deras bår.
Vid två begravningar har klubbens fanbärare deltagit med fana efter samråd med anhöriga.
Medlemsantalet
Under året har 256 medlemmar plus 18 vänmedlemmar betalt medlemsavgift.
Vid årets slut var 274 medlemmar inklusive vänmedlemmar registrerade i klubben.
11 nya medlemmar har hälsats välkomna under året. 23 medlemmar har avgått 2013.
Ett stort tack till Tomelilla kommun och Färs & Frosta Sparbank för erhållna bidrag
samt till alla medlemmar för det stöd och respons vi erhållit under verksamhetsåret.
Vår gemensamma önskan är ett fortsatt gott kamratskap och samma glädje som har varit
under tidigare år.
Tomelilla den 11 februari 2014
_____________________________
Laila Ljungblad

Ordförande

___________________________________
Gunnel Andersson
Kassör

___________________________
Kent Persson

Vice ordförande

________________________________
Maj-Britt Stridh
Vice kassör

_________________________________
Hanna-Karin Persson
Sekreterare
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