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Styrelsesammanträden och månadsträffar
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden varav 3
digitalt, inkl. årsmötet och ett konstituerande sammanträde efter årsmötet.
Månadsträffarnas antal uppgår till 5 av vilka 3 har hållits i Röda Rummet.
Aktiviteterna under året har varit:
31/8 Månadsträff med årsmöte på Moheds Idrottsgård.
Efteråt serverades surströmming och andra strömmingssorter.
21/9 Friskvårdsdag i Gurkparken med guidade stadspromenader, prova på Boule,
tipspromenader samt fika.
19/10 Månadsträff med underhållning av Per-Håkan Helén.
23/11 Månadsträff med information av kommunens trygghetssamordnare Lena
Wetterlind och kommunpolis Stefan Zäll.
14/12 Månadsträff med 2 elever från Kulturskolan, Petter Stenebo och Johannes
Hedman, som underhöll med flygel och sång.
Månadsträffarna har ägt rum i samarbete med Vuxenskolan.
Utbildningar och övriga möten
9/2
Inger deltog i en digital konferens för nya styrelsemedlemmar i distriktet.
22/4 Ove har deltagit i NTF:s digitala årsmöte.
7/5
Kjell W och Bertil M deltog i ett möte med ”Livskraft Söderhamn”.
11/5 Inger deltog i en digital ordförandekonferens.
7/9
Lisbeth deltog i en digital konferens för nya styrelsemedlemmar i distriktet
9/9
SPF-distriktets årsmöte i Järvsö, från 010 deltog Inger, Jan, Berit K, Eva och Alvar.
28/10 Ordförandekonferens i Bollnäs, Inger och Jan deltog.
Inga M har deltagit i KPR:s möten den 10/2, 11/5, 14/9 och 23/11 samt
förmöten med KPR den 27/1, 27/4, 31/8 och 9/11.
Inger har deltagit i Hälsingedistriktets styrelsemöten 11/2, 4/3, 15/4, 28/7, 30/8, 13/10,
25/11.
Övriga träffar och aktiviteter
Mingelkväll för nya medlemmar
Inställt med anledning av pandemin.
IT/Hemsida
Hemsidan har varit uppdaterad under året trots ett fåtal aktiviteter under våren.
Mejl har skickats ut till de ca 600 medlemmar som anmält e-postadress.
Dessa mejl har innehållit information om inställda eller kommande aktiviteter.
Bengt har medverkat i kurs i EPI-server, publiceringsverktyg för hemsidan, där andra webadministratörer från distriktet deltog via Zoom.
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Studiecirklar
En studiecirkel fick avbrytas pga. pandemin, ”Söderhamns historia”, som upptas senare.
Ellinor Lundström har varit ledare för utbildning i Jitsi för styrelsemedlemmar.
Reseverksamhet
Pandemin och covid-19 fortsatte under 2021. Första resan vi vågade oss på var till
Gotland med Cinderella 8-10 aug. En fin resa till Visby och Fårö med bra guide.
Ytterligare en kryssning gjordes till Mariehamn 25-26 oktober. Den årliga, alltid
uppskattade, konsertresan till Blå hallen med efterföljande julbord på Cinderella företogs
28-29 november. Restriktionerna blev hårdare och inför vår konsertresa till Gävle 5 dec
krävdes covidbevis för att besöka konserter. Alla resenärer hade fixat det och det gick
smärtfritt och fungerade bra vid entrén. En mycket uppskattad och bra konsert med
Helen Sjöholm och hennes duktiga musiker.
Sista resan för året blev en julbordsresa i Hälsingland den 16 december med besök på
Majas Café, amaryllisutställningen på Mobackes i Bollnäs och ett gott julbord på Voxna
herrgård. Totalt under året har ca 170 personer deltagit i resorna.
Friskvård
Boule.
Boule spelas två gånger per vecka året om, onsdagar och fredagar 13:00 - 15:00.
Sommartid spelas utomhus på tre banor i Gurkparken med cirka 15 - 20 deltagare per
gång.
Spel utomhus under sommarmånaderna är avgiftsfritt. När vädret inte längre lämpar sig
för utomhusspel flyttar vi verksamheten till Boulehallen och spelar inomhus. Under höst,
vinter och vårsäsongen betalar vi lokalhyra som deltagarna själva står för. Antal deltagare
vintertid har varit beroende av covid-situationen, men cirka 20 deltagare per speltillfälle.
Förutom SPF Söderhamn är det nu ytterligare fyra SPF-föreningar som spelar boule
inomhus vintertid, Delsbo, Arbrå, Alfta och Bollnäs, så intresset ökar.
Säsongens distriktsfinal gick av stapeln på Långnäs i Bollnäs. Segrade gjorde Arbrå, som
därmed fick representera distriktet i Sverigefinalen.
Gymnastik
Gymnastiken har under detta år bytts ut mot promenader, med eller utan stavar.
Ungefär 8 personer har promenerat ca 65 ggr.
Internationell dans
Internationell dans har det varit en gång per vecka under hösten i Bildas lokal med ca 17
deltagare vid totalt 11 tillfällen.
Vandringar
Den traditionella höstvandringen på Skatön ca 7 km gjorde 20 personer den 9:e
september.
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Sångkören
Sångkören har inte haft någon verksamhet på grund av Coronapandemin.
Köksgruppen
Köksgruppen, under ledning av Laila Kvist, har ordnat med uppskattad förtäring till
mötesdeltagarna vid de fåtal aktiviteter som varit under året.
Väntjänsten
SPF 010 är en del av Väntjänsten i Söderhamn.
Verksamhetsåret 2021 började med den fortsatta Coronapandemin som drabbade
världen i mars 2020. Vi fortsatte hålla stängt enligt Folkhälsomyndigheten
rekommendationer fram till 30 augusti.
Ett nytt ideellt offentligt partnerskap (IOP) bildades mellan föreningarna Stenös Vänner,
Väntjänsten och Omvårdnadsnämnden i Söderhamns Kommun. Avtalslängden är på ett
år, 2021-09-01 – 2022-08-31 och verksamheten fortsätter bedrivas i Nejlikans lokaler,
Skolhusgatan 6.
Vår verksamhet omfattar perioden 20 augusti - 31 december och kontoret har varit öppet
måndag – onsdag kl. 10-12. Väntjänsten tar emot telefonsamtal om behov och förmedlar.
Väntjänsten hade vid årets slut 34 medarbetare.
Väntjänstens Café, Skolhusgatan 6 har även i år fortsatt vara en välbesökt samlingspunkt.
Öppen söndag – onsdag kl. 12–16. Vi har bl. a haft bingo 2 ggr i månaden, en gång i
månaden musik och sång av lokala musiker.
”En dag i det gröna” i Källvik fick ställas in på grund av den rådande pandemin.
Medlemsutveckling
2015
Ingående saldo
972
Nya medlemmar
84
Återregistrerade
4
Tillflyttade
6
Frånflyttade
6
Avlidna
26
Avregistrerade
21
Utgående saldo 1013
Förändring i antal +41
Förändring i %
+4,2

2016 2017
1013 1011
68
83
1
0
3
1
9
6
29
23
36
29
1011 1034
-2
+23
-0,2 +2,3

2018
1034
66
0
4
1
16
51
1036
+2
+0,19

2019
1036
83
0
9
2
32
37
1057
+21
+2,02

2020
1057
43
0
4
0
21
39
1044
-13
-1,23

2021
1044
36
0
8
3
26
32
1022
-22
-2,15

Ekonomi
Budget för verksamhetsåret 2021 var + 5 000 kr.
Resultatet för verksamhetsåret slutade på + 47 664 kr.
Det positiva resultatet beror på liten verksamhet på grund av Corona pandemin.
Årsavgiften för 2021 som uppgått till 260 kr har fördelats enligt följande.
Förbundet 160 kr, Distriktet 30 kr och Föreningen 70 kr

5

Slutord
Verksamhetsåret 2021 började med att Coronapandemin fortsatte som drabbade världen i
mars 2020. Aldrig under modern tid har Sverige varit med om något liknande. Vi har följt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebar att det mesta av våra aktiviteter
inomhus blev inställt. Däremot har vi kunnat fortsätta med våra utomhusaktiviteter såsom
boule och promenader.
Till mångas stora glädje kunde vi återstarta vår verksamhet under augusti – december
2021.
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. Oavsett vad det
är ni har bidragit med så stannar verksamheten upp utan er insats. Alla föreningar är
beroende av frivillig arbetskraft för att överleva. Allt för föreningens bästa! Stort tack till
er alla!
Styrelsen riktar ett stort Tack till studieförbundet Vuxenskolan där styrelsen gratis haft
tillgång till en sammanträdeslokal under året.
Vi kan glädja oss åt att vi vid årsskiftet, trots pandemin, var 1 022 medlemmar vilket
innebär att vi fortfarande är den största SPF-föreningen i Hälsinglands distrikt. Tyvärr
tvingas vi att ta bort medlemmar på grund av att de lämnar jordelivet för gott. I tider som
denna skänker vi en extra tanke till dessa personers anhöriga och närstående.
Det har varit ett ovanligt år och många av oss har påverkats av pandemin på ett påtagligt
sätt. I skrivande stund är vi inne i den kraftigaste smittspridningen sedan pandemin
startade, vilket innebär att vi tyvärr måste börja 2022 med att ställa in vår medlemsträff i
januari.
Vår förhoppning är att 2022 inom en snar framtid blir ett bättre år så att vi kan ses på våra
olika aktiviteter, vi har mycket att ta igen. Vi är beredda att möta nya och spännande
utmaningar och målet är som alltid att bedriva aktiviteter som engagerar våra medlemmar
och deras intressen samt att vårda och utveckla det vi redan har.
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Aktivitetskalender för 2022
Januari

11
25

tis
tis

10.00
13.30

Styrelsemöte
Månadsträff

Vuxenskolan
Röda rummet (inställt)

Februari

08
20
22

tis
sön
tis

10.00
13.45
13.30

Styrelsemöte
Iggesund
Månadsträff

Iggesundsrevyn 1
ÅRSMÖTE

Vuxenskolan
Lönns Buss
Röda rummet

Mars

01 tis
05 lör
11 fre
23-24 on-to
25 fre
29 tis

10.00
13.15
18.00
12.00
18.00
13.30

Styrelsemöte
Iggesund
Iggesundsrevyn 2
Nya medlemmar
Reseträff på Cinderella
Vinprovning
Månadsträff

Vuxenskolan
Lönns Buss
Odd Fellow
Lönns Buss
Odd Fellow
Röda rummet

April

04 mån
05-07 ti-to
26 tis

10.00
11.00
13.30

Styrelsemöte
Helsingfors
Månadsträff

Vuxenskolan
Svenska Teatern/Lönns B
Röda rummet

03 tis
16-20
24 tis

10.00

Styrelsemöte
SPF:s Folkhälsovecka
Månadsträff

Vuxenskolan

80+resa

Lönns Buss

Maj

Juni

30

13.30

tor

Mary Poppins
Modevisning

Stenö

* ******************************************************************************
Augusti

09
30

tis
tis

10.00
13.30

Styrelsemöte
Månadsträff

Jonskär?
Surströmming m.m.Mohed

September

06
27

tis
tis

10.00
13.30

Styrelsemöte
Månadsträff

Modevisning

Oktober

04
25

tis
tis

10.00
13.30

Styrelsemöte
Månadsträff

Vuxenskolan
Röda rummet

November

01
02
22

tis
ons
tis

10.00

Vuxenskolan

13.30

Styrelsemöte
Födelsedagsfest för jubilarer
Månadsträff

01
13

tor
tis

10.00
13.30

Styrelsemöte
Månadsträff

Vuxenskolan
Röda rummet

December

Lucia

Vuxenskolan
Röda rummet

Röda rummet

Med reservation för ev. ändringar
Alla sammankomster och resor annonseras i Söderhamns-Kuriren och sker i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan.

