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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
 

 
Medlemmar 
   Den 31 december 2015 hade Jarlabanke 687 egna medlemmar och 73 vänmedlemmar. 
   Den 31 december 2016 var antalet egna medlemmar 667 och antalet vänmedlemmar 73 en minskning 
av egna medlemmar med 20 (2,9%). Under året har 39 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 gratis få några kommande nummer av tidningen SENIOREN. De som svarade 
blev registrerade som intressemedlemmar. Därefter fick de ett brev ”Nu bör du ha fått och hunnit läsa 
SENIOREN” med information om SPF Seniorerna Jarlabanke Täby samt vårt medlemsblad och ett 
inbetalningskort för medlemsavgift. Av de 554 65-åringar som fick brev under 2016 har 43 blivit 
intresseanmälda. I slutet av september inbjöds de nya medlemmarna till en introduktionsträff då 
styrelsemedlemmar, funktionärer inom Jarlabanke och valberedningen informerade om olika 
arbetsuppgifter inom föreningen. Träffen är ett försök att få nya medlemmar att vilja bidra med sina 
erfarenheter, kunskaper och sin tid i vårt föreningsarbete. 
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls tisdagen den 23 februari i Bibliotekshusets hörsal, Biblioteksgången 13 med 58 
medlemmar närvarande. Mötesordförande var Östen Edlund och Birgitta Danielsson skötte 
sekreteraruppdraget. Efter årsmötet fick deltagarna lyssna till Carl Wahren som både berättade om sina 
erfarenheter i samband med uppdrag för SIDA, UNICEF, WHO och OECD och spelade melodier från 
samma tid på flygeln. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden och har efter årsmötet den 23 februari haft 
följande sammansättning: 
 Gunvor Vretblad, verkställande utskottet 
 Christel Eborn, verkställande utskottet 
 Kerstin Bergman, verkställande utskottet 
 Ing-Britt Edlund, kassör 
 Birgitta Danielsson, sekreterare 
 Leif Larsson, ordförande programkommittén 
 Lena Sandström, torsdagsträffar 
 Carola Plannthin, månadsträffar 
 Rolf Skagerborg, ledamot 
 
Revisorer 
Ordinarie revisorer har varit Rolf E Ericsson och Gun Olgård med Björn Eklöf som suppleant. 
 
Arbetsutskott 
Arbetsutskottet har bestått av Gunvor Vretblad, Christel Eborn, Kerstin Bergman, Ing-Britt Edlund och 
Birgitta Danielsson. 
 
Övriga funktionärer 
Käthie Wernerson, medlemsrekryterare 
Gunnar Wernerson, medlemssekreterare 
Lars Gustafsson, biträdande medlemssekreterare och ansvarig för ”brevduvorna” och utskick av 
medlemsbladet. 
Se vidare programkommittén och aktivitetsstatistiken. 
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Programkommitté 
Programkommittén har bestått av Leif Larsson ordförande och sammankallande, Anita Holmberg 
sekreterare och ansvarig för väntjänsten, Carola Plannthin månadsträffar, Lena Sandström och Carola 
Plannthin torsdagsträffar , Irene Lehnberg väntjänst, Monica Rosengren och Margareta Torstensson 
resor och utflykter, Christel Eborn festarrangemang, Ingegerd Isacsson och Britt Ahlstedt biträdande 
festarrangemang, Ljubinka Selin musiksalongen, Carola Plannthin och Christel Eborn pianobar och 
Kerstin Bergman planeringskalender. 
Kommitten har haft 3 sammanträden under året. 
 
KPR  
Det kommunala pensionärsrådet, KPR, är sammansatt av socialnämndens utsedda representanter 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 Gunvor Vretblad, Lena Sandström och Irene Lehnberg. KPR har haft fyra 
möten under året 
Gunvor Vretblad har deltagit i Samverkansmöten arrangerade av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, 
Stockholms läns landsting, vid ett tillfälle samt i ett seminarium ”Allt om stroke” arrangerat av 
Förbundet. 
 
Medlemsbladet 
Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer under 2016 med en upplaga på runt 900. Vid 
distributionen har våra 36 brevduvor varit till stor hjälp. 
Bodil Svensson har varit ansvarig utgivare och redaktör för medlemsbladet, Gunilla Kinnman har svarat 
för layouten och Béatrice Ceyhan för annonserna. I redaktionskommittén har förutom redaktör och 
layout ingått Gunvor Vretblad och Leif Larsson. 
 
Föreningens hemsida 
Föreningen har en egen hemsida på Internet spfjarlabanke.se och webbmaster är Anders Nisses. Sidan 
innehåller förutom aktuell information om föreningen och dess verksamhet även ett antal länkar av 
intresse för pensionärer.  
 
Distriktsstämman 
Två ombud för Jarlabanke deltog i Stockholmsdistriktets stämma den 11 april. Ett antal motioner hade 
inlämnats och behandlats. Distriktsstämman beslutade att avgiften till distriktet för 2017 skall vara 
oförändrad d.v.s. 40 kronor per medlem. 
 
Konferens- och utbildningsdagar 
VU deltog i Stockholmsdistriktets ordförandekonferens i september, då Vi-andan inom SPF-seniorerna 
och Valfrihet inom hemtjänst och vård-och omsorgsboenden diskuterades. VU var representerat vid den 
årliga decemberträffen som Distriktet anordnar i sina lokaler på Torsgatan. Frågor om nya 
medlemsregistret, Miriam, stod i centrum. VU har också deltagit i Polisens seniorråds möten. 
 
Samverkansgruppen Samverkan Nordost 
Representanter ur Jarlabankes styrelse deltog i gruppens fyra möten under året. Gruppen består av åtta 
SPF-föreningar i Stockholms nordostområde och har till uppgift att samarbeta kring frågor som rör 
förbund/distrikt/enskild förening. 
 
 
Väntjänsten 
Väntjänsten har under året haft sammankomster för boende på Ångaren, Allégården, Broby gård och 
Furan. Sammanlagt var det under året 8 sammankomster med totalt drygt 160 personer. Det har varit 
underhållning med sång och musik samt kaffe. Täby församling har bidragit till verksamheten med 
5.000 kronor. 
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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 första och 
andra plats och lag ett fick representera Stockholmsdistriktet i Riksmästerskapet. 
 
Bridge 
Bridge spelas i Jarlabankes regi dels i vårt kansli på onsdagar, förmiddagar som sällskapsbridge och på 
eftermiddagen som tävlingsbridge, dels på Ångaren som tävlingsbridge på måndagar. 
 
Friskvård 
En kurs i HLR/hjärt-lungräddning anordnades i februari. I samarbete med Tibbleseniorerna anordnades 
stavgång från Näsbypark C varannan fredag och varje måndag samlades medlemmar i Täby C för korta 
eller långa vandringar. 
Boule har spelats vid Näsbyparks kyrka 21 gånger under sommaren och på årets VårRus vid 
Fiskartorpet/Stora skuggan deltog 12 spänstiga Jarlabankedamer. 
 
Festarrangemang 
I juni vårlunch på Djursholms Golfkrog, räkfrossa i klubbhuset vid Näsbyvikens båtsällskap i 
september. 
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. Våra egna ”Jarlabankemannekänger” visade upp kläderna medan deltagarna åt snittar och drack 
bubbel. Mycket populärt arrangemang. 
Under året har vi vid 9 tillfällen haft pianobar på Ångaren och fått nöjet att lyssna till Carl Wahrens fina 
pianospel blandat med underhållande berättelser om den musik som förknippas med olika 
musiker/artister. 
Adventskonsert på Ångaren andra söndagen i advent med underhållning av Annie Ternström (sång) och 
Martin Åklint (piano). 
 
Funktionärsträff 
Den 19 maj bjöds brevduvor och övriga funktionärer till Konvaljparken. På programmet stod 
tipspromenad, därefter samling i Ytterbystugan där Lothar Lammertz berättade om Roslags-Näsby förr i 
tiden och Ytterbystugans historia. Efter en lunch på Kommunalhuskällaren informerade projektchef Curt 
Nilsson från Täby kommun om utvecklingsprojektet ”västra Roslags-Näsby”. 
 
Månadsträffar 
Förutom årsmötet har det varit åtta månadsträffar i Bibliotekets hörsal i Täby Centrum med totalt 
omkring 300 deltagare.  
Medverkande: Täby Polisen informerade och gav tips om bedrägeri mot äldre, New Orleans Trio, 
Barbro Westerholm berättade om arbetet i riksdagen, Björn Hemstad ”50´'s Music Revival”, Johan 
Wennerstrand ”Musik skall byggas utav glädje”, Lasse Zackrisson berättade om Ulla Billquist, Solja 
Krapu en av Sveriges främsta estradpoeter läste egna texter, Stockholm Accordian Club bjöd på 
julstämning. 
Vid vissa månadsträffar har vi haft hjälp 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. 
 



Sidan 4 av 5 

 

Torsdagsträffar 
Torsdagsträffarna har som tidigare hållits på Ångaren. Programmet har bestått av P-O Karlström ”Fem 
årtionden med klassisk jazz”, Torsten Bergenholtz ”Marocko – ett förtrollande land”, Hans Lundén 
”Vita bussarna och Folke Bernadotte”, Eliane Högberg ”Gamla stan – en resa i tid och rum”, Gladjazz 
med Täby seniorband, Rolf Skagerborg ”Mina år med Ericson”, Nina Lizell på scenen, Vassilis 
Bolonassos ”Alltid på en söndag” - men nu på en torsdag, Adventskonsert med Annie Ternström och 
Martin Åklint. 
Totalt har det varit 8 sammankomster med i genomsnitt 37 deltagare per gång. 
Träffarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Nytt för i år var sommarträffarna som blev mycket uppskattade. 
 
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 och vinkunskap har lockat många deltagare. På försök har hållits en 
studiecirkel Håll igång din engelska i kansliets lokaler. Den har fallit väl ut och fler medlemmar kommer 
att erbjudas att delta nästa år. 
En studiecirkel hölls under våren om Brott mot äldre, med kursmaterial som sammanställts av 
Polismyndigheten, nationellt bedrägericentrum, i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och 
Brottsofferjouren. 
 
Resor och utflykter 
Året inleddes med ett studiebesök till Stockholmsmoskén där vi fick en spännande rundvandring i den 
mycket speciella byggnaden. I Anders Hansers kulturbiograf såg vi en film om Zorn  samt en film om en 
för många okänd konstnär, Julia Beck. Folksamhuset bjöd på en intressant guidning av arkitektur, 
möbler samt värdefull konst och skulpturer. I april besökte vi Karolinska Institutets nya Aula Medica 
med spännande exteriör och bl.a. en hörsal som rymmer 1.000 personer. Under en vecka i maj 
genomfördes en resa till Kroatien med vackra Makarska Riviera som resmål och med flera uppskattade 
utflykter under vistelsen. På Tumba pappersbruk berättades om sedlar förr och nu och om hur viktig 
säkerhet är vid tryck av sedlar. I juli gjorde vi ett tvådagars besök i Åbo, en vacker sommarstad. 
Höstens verksamhet startades i augusti med ett uppskattat besök i Värmland med Mårbacka, Rottneros 
och Lars Lerin. På Söders Måleriyrkets Museum fick vi lära oss om bl.a. illusionsmåleri, ådring och 
vävspända tak av en mycket kunnig och engagerad guide. Hos Claes Moser i hans Villa Akleja, 
Vaxholm, fick vi höra historien om hur hans intresse för J.A.G. Acke började och se hans stora 
konstsamling. I Kungl. Myntkabinettet på Slottsbacken såg vi mynt och betalmedel från 900-taltet till 
dags datum. Verksamhetsåret avslutades med en adventsresa till Steninge julmarknad, en uppskattad 
adventskonsert med sång och musik i Österåkers kyrka och ett dignande julbord på Vaxholms Hotell. 
I augusti fick vi även i år förmånen att  segla med Täbys stolthet Viking Plym. Vi togs emot av två av 
Plyms skeppare, Järnruste (Göran Karlsson) och Stränggnide (Lars Gustafsson) . Lunch intogs på en ö i 
Värtan. 
 
Ekonomi 
Årsavgiften för år 2016 har varit 250 kronor för ensamboende och 480 kronor för två sammanboende 
medlemmar. Av medlemsavgiften till föreningen för 2016 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 7.060 kronor samt samverkansbidrag på 10.502 kronor. 
Förutom Täby församlings bidrag på 5.000 kronor till väntjänsten har vi även fått 5.700 kronor i bidrag 
för våra kulturevenemang från Studieförbundet Vuxenskolan. 
I likhet med tidigare år har styrelsens ledamöter arbetat utan arvode och endast erhållit 
kostnadsersättningar. 
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Årets verksamhet har givit ett underskott på 22.417 kronor. Styrelsen föreslår att underskottet balanseras 
i ny räkning. Det sammanlagda egna kapitalet blir då 112.225 kronor. Se vidare resultat- och 
balansräkningarna. 
 
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 Seniorerna Jarlabanke Täby. 
 
 
Täby i januari 2017 
 
 
 
 
 
 
Gunvor Vretblad  Christel Eborn 
 
 
 
 
 
Kerstin Bergman  Ing-Britt Edlund 
 
 
 
 
 
Birgitta Danielsson  Leif Larsson 
 
 
 
 
 
Carola Plannthin  Lena Sandström 
 
 
 
 
 
Rolf Skagerborg 


