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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE MED 
SPF Jarlabanke i Täby 

Tisdagen den 25 februari 2014 
Bibliotekshusets hörsal, Biblioteksgången 13, Täby. 

Närvarande: 61 föreningsmedlemmar 

  

1. Mötet öppnas 

Föreningens ordförande, Kerstin Persson, tände ett ljus samt pålyste därefter en tyst minut för att 
hedra minnet av de föreningsmedlemmar som avlidit under föregående år. Hon förklarade 
därefter årsmötet för öppnat. 

  

2. Val av Mötesordförande, Mötessekreterare och Justeringsmän tillika rösträknare 

Till mötesordförande valdes Kaj Ingelman och till mötessekreterare Birgitta Danielsson. 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll tillika rösträknare utsågs Lennart Linse och 
Bertil Wijk. 

3. Mötets stadgeenliga utlysande 

Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet ske senast tre veckor före mötet. 

Kallelse var införd i Medlemsblad nr 4/2013, vilket överlämnades till brevduvorna den 3 
december 2013 för vidare distribution till föreningens medlemmar. Påminnelse om årsmötet var 
dessutom infört i Medlemsblad nr 1/2014. Mötet förklarade att årsmötet därmed blivit 
stadgeenligt utlyst. 

4. Fastställande av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

5. Behandling av Styrelsens verksamhetsberättelse och Revisorernas berättelse 

Verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning fanns utdelade på mötet samt hade 
också varit tillgängliga på kansliet och hemsidan sedan den 18 februari. Mötesordförande 
föredrog verksamhetsberättelsen och tillfälle gavs att ställa frågor. 

I verksamhetsberättelsen föreslår styrelsen slutligen att årets underskott 9.762 kr, balanseras i ny 
räkning, varvid föreningens sammanlagda kapital blir 220.247 kr. 

 
 



SPF Seniorerna Jarlabanke Täby                                                                                                Årsmötesprotokoll 2014 
Sidan 2 av 12   

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorsuppleanten Björn Eklöf. Revisorerna tillstyrker att 
resultat-och balansräkningen fastställs, att underskottet balanseras i enlighet med styrelsens 
förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

7. Ersättningar under 2014 till styrelseledamöter, revisorer m. fl.  

I enlighet med styrelsens förslag beslutade mötet att inga arvoden skall utgå till 
styrelsemedlemmar, revisorer m.fl. Direkta kostnader ersätts dock av föreningen. 

8. Budget 2014 

Förslag till budget för 2014 fanns tillgängligt under mötet och hade funnits tillgängligt på 
kansliet och hemsidan sedan den 18 februari. Ing-Britt Edlund kommenterade budgeten. 
Årsmötet beslutade därefter att fastställa budgeten för 2014 i enlighet med förslaget. 

9. Beslut om årsavgiften för 2015 

Styrelsen hade föreslagit att avgiften blir oförändrad. Det innebär 250:-- för ensamboende och 
480:-- för två sammanboende medlemmar och oförändrat 75:-- för vänmedlem. Mötesordförande 
frågade om årsmötet godkände förslaget. Det godkändes med ett enhälligt ja. 

10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 

Valberedningen föreslog att antalet ordinarie styrelseledamöter blir nio (9) för verksamhetsåret 
2014. Årsmötet fastställde därefter antalet ordinarie styrelseledamöter i enlighet med 
valberedningens förslag. 

11. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 

I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet enhälligt Kerstin Persson till föreningens 
ordförande för det kommande verksamhetsåret. 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

Valberedningen föreslog som ordinarie styrelseledamöter: 

Leif Larsson omval på 2 år Käthie Wernerson vald på 2 år, 1 år återstår 

Birgitta Danielsson omval på 2 år Gunnar Wernerson vald på 2 år, 1 år återstår 

Ing-Britt Edlund vald på 2 år, 1 år återstår Christel Eborn omval på 2 år 

Lena Sandström omval på 2 år Anita Holmberg nyval på 1 år 

Inga flera förslag framfördes. Årsmötet valde därefter de föreslagna ledamöterna enligt 
valberedningens förslag. 

13. Val av revisorer och suppleanter för dessa 
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Valberedningen föreslog som ordinarie revisorer omval av Rolf E. Ericsson och nyval av Gun 
Olgård. Lennart Skog hade avböjt omval. Valberedningen föreslog vidare som revisorsuppleant 
omval av Björn Eklöf. Samtliga väljes på ett år. 

Årsmötet beslutade att välja de föreslagna. 

14. Val av ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 

Som Jarlabankes representanter i Kommunala pensionärsrådet, KPR, föreslog valberedningen 
omval av Kerstin Persson, omval av Gudrun Wijk som ordinarie ledamöter samt nyval av Ulla 
Héjjas som ersättare. 

Årsmötet valde därefter de föreslagna. 

15. Val av ombud och suppleanter till distriktsstämman 

På förslag av valberedningen beslutades att val av ordinarie ombud och suppleanter till 
distriktsstämman delegeras till föreningens styrelse. 

16. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av 3 personer. 

17. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter 

Till valberedningen för det kommande året valdes Stella Gillberg (sammankallande), Marianne 
Hammarén Erlandsson och Anita Tiger. 

18. Utdelning av utmärkelser och diplom samt avtackningar 

Mötesordförande överlämnade ordet till föreningens ordförande Kerstin Persson. Styrelsen hade 
beslutat tilldela Gudrun Wijk förbundets förtjänsttecken och Lennart Skog skulle avtackas för sin 
insats som revisor. Då ingen var närvarande kommer utdelningen ske vid annat tillfälle. 

19. Mötet avslutas 

Mötesordförande förklarade mötet för avslutat. 

Vid protokollet 

B. Danielsson 

Justeras: 

Kaj Ingelman Lennart Linse Bertil Wijk 
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SPF Jarlabanke i Täby 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

Medlemmar 
Den 31 december 2013 hade Jarlabanke 724 egna medlemmar och 67 vänmedlemmar. 

Den 31 december 2014 var antalet egna medlemmar 694 och antalet vänmedlemmar 68, en 
minskning av egna medlemmar med 30 (4,1%). Under året har 35 nya medlemmar registrerats. 

Rekrytering av nya medlemmar har bl.a. skett genom att till alla nyblivna 65-åringar i Täby 
kommun skicka ett erbjudande att få läsa några kommande nummer av tidningen Veteranen. De 
som svarade blev registrerade som intressemedlemmar och samtliga har fått ett välkomstbrev 
”Snart får du Veteranen i din brevlåda” med information om oss samt vårt medlemsblad och 
inbetalningskort. Av de 609 65-åringar som fick brevet under 2014 har 81 blivit intresseanmälda. 
Detta är en ny metod att fånga upp blivande 65-åringar som verkligen är intresserade att veta mer 
om vår förening och vi kommer att fortsätta under 2015. 

Nya medlemmar har sedan inbjudits till två introduktionsträffar. De flesta i styrelsen har varit 
närvarande och sammanlagt 23 nyblivna medlemmar har deltagit. 

Årsmöte 
Årsmötet hölls tisdagen den 25 februari i Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14 med 61 
medlemmar närvarande. Mötesordförande var Kaj Ingelman och Birgitta Danielsson skötte 
sekreteraruppdraget. Efter årsmötet bjöds deltagarna på underhållning av Tommy Larsson Jazz 
Friends. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden och har efter årsmötet den 25 
februari haft följande sammansättning: 

Kerstin Persson, ordförande 

Christel Eborn, vice ordförande, festarrangör 

Ing-Britt Edlund, kassör 

Birgitta Danielsson, sekreterare 

Käthie Wernerson, rekryteringsansvarig 

Gunnar Wernerson, medlemssekreterare 

Leif Larsson, ordförande programkommittén 

Lena Sandström, torsdagsträffar 

Anita Holmberg, väntjänst, sekreterare programkommittén 

Övriga funktionärer 

Förutom det som tillhör styrelseledamöternas uppgifter har föreningen ett antal funktionärer med 
särskilt ansvar. Bertil Wijk har varit ombud för syn, hörsel och begravningar och Lars 
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Gustavsson har, förutom att biträda medlemssekreteraren, varit ansvarig för utskick av 
medlemsbladet och brevduvorna. Se vidare programkommittén och aktivitetsstatistiken. 

Revisorer 
Ordinarie revisorer har varit Rolf E Ericsson och Gun Olgård med Björn Eklöf som suppleant. 

Arbetsutskott 
Arbetsutskottet har bestått av Kerstin Persson, Christel Eborn, Ing-Britt Edlund och Birgitta 
Danielsson. 

Programkommitté 

Programkommittén har bestått av Leif Larsson ordförande och sammankallande, Anita Holmberg 
sekreterare och ansvarig för väntjänsten, Carola Plannthin månadsträffar, Lena Sandström och 
Maud Gustavsson torsdagsträffar , Irène Lehnberg väntjänst, Monica Rosengren och Margareta 
Torstensson resor och utflykter, Christel Eborn månadsträffar och festarrangemang, Ingegerd 
Isacsson och Britt Ahlstedt biträdande festarrangemang, Ljubinka Selin musiksalongen. 

Kommitten har haft 4 sammanträden under året. 

KPR  

Det kommunala pensionärsrådet, KPR, är sammansatt av politiker och representanter från 
pensionärsorganisationerna i Täby och leds av socialnämndens ordförande. KPR har en 
rådgivande och informerande funktion när det gäller äldrefrågor i kommunen. Föreningens 
representanter i KPR har varit Gudrun Wijk, Kerstin Persson och Ulla Hejjas som deltagit i de 
fyra mötena under året.  

Medlemsbladet 

Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer under 2014 med en upplaga på runt 950. Vid 
distributionen har våra 36 brevduvor varit till stor hjälp. 

Bodil Svensson har varit redaktör för medlemsbladet, Gunilla Kinnman har svarat för layouten 
och Béatrice Ceyhan för annonserna. I redaktionskommittén har förutom redaktör och layout 
ingått Kerstin Persson och Leif Larsson. Kaj Ingelman har deltagit vid korrekturläsningen. 

Föreningens hemsida 

Föreningen har en egen hemsida på Internet spfjarlabanke.se och webbmaster är Per Nisses. 
Sidan innehåller förutom aktuell information om föreningen och dess verksamhet även ett antal 
länkar av intresse för pensionärer, ”Öppet forum”samt i början av året en blogg, öppen för alla 
medlemmar att framföra sina idéer och diskutera med andra medlemmar. 

Distriktsstämman 

Två ombud för Jarlabanke deltog i Stockholmsdistriktets stämma den 25 mars. Ett antal motioner 
hade inlämnats och behandlats. Bland annat beslöt stämman att bifalla tre motioner om att 
kongressen skulle ge förbundet i uppdrag att utveckla SMS-funktion i medlemsregistret och 
kunna nå medlemmar via SMS-medddelande. Det är fler medlemmar som har en mobiltelefon än 
det är som har en dator. Distriktsstämman beslutade att avgiften till distriktet för 2015 skall vara 
oförändrad d.v.s. 40 kronor per medlem. 
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Distriktets konferens- och utbildningsdagar 

Föreningens funktionärer har under årets lopp deltagit i ett antal konferenser och utbildningar 
som anordnats av distriktet. Ordförande och vice ordförande deltog i distriktets 
ordförandekonferens i september. Vår nye förbundsordförande, Christina Rogestam. inledde 
konferensen med att berätta om hur hon ser på sitt arbete inom SPF och vad hon vill satsa på. 
Temat för konferensen var samverkan och vi arbetade i ”samverkansgrupper” d.v.s. för vår del 
med deltagarna från Framtiden. Gruppernas arbete ledde fram till en gemensam policy för 
samarbete mellan distriktet och samverkansgrupperna. 

Styrelsen har varit representerad vid ett par träffar på distriktskansliet med möjlighet att mingla 
med distriktets ordförande m.fl. representanter från styrelsen samt personal från kansliet. 

Samverkansgruppen ”Framtiden” 

Representanter för Jarlabankes styrelse, Kerstin Persson, Christel Eborn och Leif Larsson har 
deltagit i 5 protokollförda sammanträden, som hållits med arbetsgruppen Framtiden. 
Arbetsgruppen, som består av 10 SPF-föreningar verksamma inom området norr om Stockholm, 
har bl.a. till uppgift att uppnå en kraftsamling kring gemensamma intressen, behandla 
gemensamma frågor samt organisera vissa aktiviteter. 

De tre första mötena före Kongressen 2014 bestod huvudsakligen av diskussioner av remissvaren 
till stadgarna på förbunds-,distrikts-och föreningsnivå. De två mötena på hösten ägnades åt bl.a. 
kongressbesluten t.ex. namnfrågan och central uppbörd diskuterades och kritik framfördes att 
inte förbundet redovisat kostnaderna. Även fördelning av medlemsavgiften mellan förbund, 
distrikt och förening togs upp. Föreningarna får bara en liten del c:a 30% medan den största biten 
går till förbundet och distriktet får den minsta delen. 

Väntjänsten 

Väntjänsten har under året haft sammankomster för boende på Ångaren, Allégården och Broby 
gård. Sammanlagt var det under året 8 sammankomster med totalt drygt 200 personer. Det har 
varit underhållning med sång och musik samt kaffe. Täby församling har bidragit till 
verksamheten med 5.000 kronor samt med kollekt från Näsbyparks kyrka med 528 kronor. 

Aktiviteter 

Aktivitetsstatistik med uppgift om ledare/ansvarig för respektive verksamhet, antal deltagare och 
antal träffar/sammankomster enligt bilagda sammanställning. 

Distriktsmästerskap i Hjärnkoll 

Föreningen hade i år två lag som deltog i distriktsmästerskapet i Hjärnkoll. Lagen 
hamnade på andra och tredje plats och fick alltså inte representera 
Stockholmsdistriktet i Riksmästerskapet detta år. 

Bridge 

Bridgeverksamheten i Jarlabankes regi har i huvudsak utövats som tävlingsbridge. På 
måndagarna har denna ägt rum på Ångaren och på onsdagarna på vårt kansli. Vi har även en 
grupp som spelar sällskapsbridge på kansliet. Under hösten har vi även anordnat en nybörjarkurs, 
10 gånger med 16 deltagare. 
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Friskvård 

Många medlemmar har deltagit i vårt utbud av olika friskvårdsaktiviteter.  

En kurs i HLR /hjärt-lungräddning anordnades i januari. 

I samarbete med Tibbleseniorerna anordnades stavgång från Näsbypark C varannan fredag och 
varje måndag samlades medlemmar i Täby C för korta eller långa vandringar. 

Vi har även gjort två kortare vandringar med efterföljande lunch i Bergianska trädgården och 
längs Hälsans stig i Gribbylund. 

Boule har spelats i Enhagsparken 23 gånger under sommaren. 

Festarrangemang 

I juni vårlunch på Djursholms Golfklubb, räkfrossa i klubbhuset vid Näsbyvikens båtsällskap i 
september och gåsamiddag på Lindholmens gård i november. De tre evenemangen var mycket 
uppskattade och välbesökta. 

Pubafton med jazz har anordnats två gånger på kansliet av den populäre jazzkännaren Arne 
Forssén. Båda gångerna har kanslilokalen varit mer än fullsatt. 

Modevisning på Ångaren med Sveriges Seniorshop anordnades två gånger, en på våren och en på 
hösten. Båda gångerna var det våra egna ”Jarlabankemannekänger” som visade upp kläderna 
medan deltagarna åt snittar och drack bubbel. Mycket populärt arrangemang. 

Adventskonserten på Ångaren gick av stapeln på söndagen den andra advent med underhållning 
av Annie Ternström (sång) och Martin Åklint (piano). 

Funktionärsträffar 

Den 27 maj bjöds brevduvor och övriga funktionärer till Centralparken för en guidad visning av 
den nyanlagda parken samt tipspromenad. Därefter åt vi en god lunch hos Tanterna på torpet. 

Månadsträffar 

Förutom årsmötet har det varit åtta månadsträffar i Bibliotekets hörsal och föreningsgården i 
Täby Centrum med totalt omkring 376 deltagare.  

Medverkande har varit Dag Sebastian Ahlander ”Hur man blir en Glad Gubbe”, fysisk aktivitet 
och glädje berättat av Julia Svahn och Therese Lundgren från Täby Seniorcenter, Tom Alandh 
”Människor jag mött”, Töres Theorell ”Musikens betydelse för hälsan, Gunnar Lindgren 
”Miljögifter i maten-ny syn på kost och hälsa, Zwing Time Band med John Pohlman, Carl-Uno 
Sjöblom ”Legendarisk radio-och TV-underhållare” samt Nils Göran Wetterberg som berättade 
om sjömansprästens baksida. 

Vid vissa månadsträffar har vi haft hörselhjälp av skrivtolkar, förmedlad kostnadsfritt av 
landstingets tolkcentral. Deltagarna hade möjlighet att köpa lotter i vårt blom-och vinlotteri. 

Jarlabankes funktionärer informerade om vad som är på gång i föreningen. 

Träffarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
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Torsdagsträffar 

De mycket uppskattade torsdagsträffarna har som tidigare hållits på Ångaren. Programmet har 
bestått av. 

Föredrag: Kafferepets historia av Birgitta Rasmusson, I Marco Polos och Hedins fotspår av 
Giselher Naglitsch, Wilhelmina Skogh av Sylvie Lideborg, Mitt livs historia av Helge Skoog och 
Det goda hundägarskapet av Mervi Kärki. 

Musikunderhållning: Sven Gustafsson berättade om och spelade jazzskivor från New Orleans, 
”Se det från den soliga sidan” med Monica Wallstedt och Lars Berggren, och Bruno Picano 
spelade piano och sjöng. 

Totalt har det varit 9 sammankomster med i genomsnitt 40 deltagare per gång. 

Träffarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Övriga träffar 

Vi hade i samarbete med bibliotekarierna en träff på Gribbylunds bibliotek i april då biblioteket 
och Jarlabanke tillsammans stod för programmet. 

I samarbete med PRO, SPRF och SPF Tibbleseniorerna anordnade SPF Jarlabanke en offentlig 
utfrågning av politikerna i kommunfullmäktige i Täby i slutet av maj. Mötet var välbesökt och 
publiken hade många frågor till politikerna framför allt om boende och vård och omsorg. 

Studiecirklar och kurser 

De flesta av våra cirklar och kurser sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Gemensamt för alla kurser och cirklar är att de drivs och leds ideellt, främst av olika 
föreningsmedlemmar i Jarlabanke. 

”Musikalisk Salong”, där deltagarna träffas på kansliet under informella former för att 
tillsammans lyssna på klassisk musik, har under året haft 9 träffar. 

Teaterkunskap, litteraturcirkel, vinprovningar har lockat många deltagare. 

Resor och utflykter 

Vi inledde verksamhetsåret med ett besök på den världsberömda utställningen”Afrikanska 
mästerverk” i Bergrummet på Skeppsholmen och fick se en mängd skulpturer som berättade om 
förfäder till Yoruba-folket i dagens Nigeria. Vid en guidad tur på Riddarhuset, känt som en av 
Europas vackraste byggnader från 1600-talet, fick vi beskåda den vackra Riddarsalen med alla 
dessa ståtliga vapensköldar. Vid en filmförevisning hos Anders Hanser fick vi se en underbar 
film om vårt senaste världsarv ”Hälsingegårdarna” samt en film om Sveriges övriga världsarv. 
Några jarlabankare deltog i en konst-och musikresa till Oslo. Under en dagstur till Åland med 
båtfärd och rundtur i buss fick vi se det bästa av Åland och lära oss en hel del om Ålands historia 
samt njuta av ön i vacker vårskrud. 

Höstterminen inleddes med ett uppskattat besök på Casino Cosmopol med guidad rundvandring 
och en fantastisk kaffe/kakbuffé. Vid ett studiebesök på Grand Hotel fick vi se alla vackra lokaler 
och lära oss en hel del om Wilhelmina Skogh, en entreprenör i hotell-och restaurangbranchen i 
början av 1900-talet som hade stort inflytande på utvecklingen av hotellet. Vi har också besökt 
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Strindbergsmuseet och fått bekanta oss med Strindbergs bostad i Blå tornet och även besökt 
Konstnärshuset på Smålandsgatan, en fantastisk byggnad som jäktade stockholmare bara springer 
förbi utan att lyfta blicken. Vår traditionella adventsresa gick i år till Skepptuna kyrka utanför 
Sigtuna, en vacker kyrka och underbar körsång. Resan avslutades med uppskattat julbord på 
Broby gård utanför Märsta. Terminen avslutades med en resa till Uppsala där vi fick en 
bussguidning i centrala staden, ett dignande julbord och slutligen resans höjdpunkt, luciakonsert i 
Uppsala Domkyrka, stämningsfullt och vackert. 

I augusti gjorde vi en oförglömlig seglats med Täbys stolthet Viking Plym. Vi togs emot av två 
av Plyms skeppare, Järnruste (Göran Karlsson) och Stränggnide (Lars Gustafsson) och började 
med en god lunch då vädret inte var helt pålitligt.  

Ekonomi 

Årsavgiften för år 2014 har varit 250 kronor för ensamboende och 480 kronor för två 
sammanboende medlemmar. Av medlemsavgiften till föreningen för 2014 gick 40 kronor till 
Stockholmsdistriktet och 130 kronor till Förbundet. Årsavgiften för vänmedlem har varit 75 
kronor. 

Vid sidan av medlemsavgifterna utgör intäkterna från annonser vår största inkomstkälla. 

Från Täby kommun har vi fått lokalbidrag på 7.350 kronor samt samverkansbidrag på 12.250 
kronor. Förutom Täby församlings bidrag på 5.528 kr till väntjänsten har vi även fått 6.375 
kronor i bidrag för våra kulturevenemang från Studieförbundet Vuxenskolan. 

I likhet med tidigare år har styrelsens ledamöter arbetat utan arvode och endast erhållit 
kostnadsersättningar. 

Årets verksamhet har givit ett överskott på 6.403 kronor. Styrelsen föreslår att överskottet 
balanseras i ny räkning. Det sammanlagda egna kapitalet blir då 226.650 kronor. Se vidare 
resultat- och balansräkningarna. 

2014 ett händelserikt år 

SPF:s Kongress i juni har påverkat föreningens arbete under året. Mycket styrelsearbete har 
ägnats åt att 

besvara remisser om de nya stadgarna och att efter kongressen formulera våra egna stadgar. Våra 
representanter i KPR har också svarat på förbundets remiss ”Om vård och omsorg i en ny tid”. 
Valet i september påverkade också vårt arbete under året. Utfrågningen av politikerna i 
kommunfullmäktige i Täby, ett samarbete mellan PRO, SPRF och SPF i Täby, blev välbesökt 
och många frågor från oss pensionärer blev besvarade. 

Vårt medlemsblad har, förutom annonser från olika politiska partier, innehållit en rapport från 
politikerutfrågningen samt Täby kommunpolitikernas svar på viktiga frågor för oss pensionärer. 
Vår redaktör skall ha en eloge för det arbete hon lagt ner och den mycket intressanta och 
informativa rapporten. 

I slutet av mars deltog våra KPR representanter i en utfrågning av våra landstingspolitiker med 
rubriken ”Vågar vi bli gamla?” anordnad av SPF:s Stockholmsdistrikt och PRO Stockholms län i 
Landstingshuset i Stockholm. Det var ett mycket välorganiserat och givande möte som i 
huvudsak behandlade frågor rörande Hälso-och sjukvården och Kollektivtrafiken. Det var 
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ordförande och vice ordförande från PRO och SPF som frågade ut landstingspolitikerna från sju 
olika partier och många frågor ställdes av publiken. 

Styrelsen vill slutligen tacka Täby kommun och Täby församling för deras värdefulla bidrag. 
Dessa tillsammans med arbetsinsatser av ett stort antal medlemmar och framförallt våra 
funktionärer har möjliggjort den höga aktivitetsnivån inom SPF Jarlabanke i Täby. 

Täby i januari 2015 

Kerstin Persson Christel Eborn 

Ing-Britt Edlund Birgitta Danielsson 

Gunnar Wernerson Käthie Wernerson 

Leif Larsson Lena Sandström 

Anita Holmberg 
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Aktivitetsstatistik för år 2014 

Aktivitet Ansvarig under året Antal  
arrangemang 
Antal gånger 

Antal deltagare 
per 

arrangemang/gång 

Deltagare  
totalt 

Väntjänsten 

Sammankomster på 

Ångaren, Allégården och 

Broby gård 

Iréne Lehnberg/Anita 
Holmberg 

8 25 200 

Bridge 

Tävlingsbridge, Ångaren 

Tävlingsbridge, Kansliet 

Sällskapsbridge, Kansliet 

Bridgekurs 

Inger Måberg/Hilkka 
Slevo 

Magnus 
Waller/Gunilla 
Waller 

Lena 
Sandström/Christel 
Eborn 

Lena Sandström 

30 

36 

50 

10 

10 

12 

9 

16 

300 

432 

450 

160 

Friskvård 

Hjärt-lungräddning 

Stavgång 

Boule 

Vårvandring i Bergianska 

trädgården 

Hälsans stig Gribbylund 

Torbjörn Huss 

M. Rosengren/B. 
Danielsson 

Gunnar 
Wernerson/Käthie 
Wernersson//Lena 
Sandström 

Erik Persson 

Kerstin Persson 

1 

16 

23 

1 

1 

6 

6 

8 

96 

138 

8 

8 

Festarrangemang 

Vårlunch, Räkfrossa, 
Gåsablot 

Modevisning 

Adventskonsert 

Pubafton med jazz 

Christel Eborn/ 
Ingegerd Isacsson 

Birgitta 
Danielsson/Christel 
Eborn 

Lena 
Sandström/Maud 
Gustafsson 

3 

2 

1 

2 

53 

25 

127 

106 

60 

50 
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Arne 
Forssén/Ingegerd 
Isacsson 

  

Funktionärsutflykt 

Centralparken/Tanterna på 

torpet 

Kerstin Persson/Lars 
Gustafsson/ 

Birgitta Danielsson 

1   57 

Möten och Träffar 

Månadsträffar  

Torsdagsträffar 

Kommunpolitikerutfrågning 

Träff på Gribbylunds 

bibliotek 

Kerstin 
Persson/Carola 
Plannthin/ 

Christel Eborn 

Lena 
Sandström/Maud 
Gustavsson 

Kerstin Persson/Ulla 
Héjjas 

Kerstin Persson 

8 

9 

1 

1 

47 

40 

376 

360 

50 

15 

Studiecirklar och Kurser 

Teaterkunskap 

(7 teaterbesök/termin) 

Litteraturcirkel  

Vinprovning II 

Vinprovning III 

Musikalisk Salong 

Margareta Broberg 

Ing-Britt 
Edlund/Inge-Maren 
Behrendt 

Arne Forssén/Lars-
Ove Pehrsson 

Lars-Ove 
Pehrsson/Ann 
Pehrsson 

Ljubinka Selin 

8 

9 

8 

8 

9 

12 

9 

14 

14 

12 

96 

81 

112 

112 

108 

Resor och Utflykter 

(se sidan 4) 

Seglats med Viking Plym 

Monica 
Rosengren/Margareta 
Torstensson 

Lars Gustafsson 

11 

1 

  167 

12 

Årsmöte Styrelsen 1   61 

Summa   259   3.750 
 


