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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
 

 
 
Medlemmar 
   Den 31 december 2014 hade Jarlabanke 694 egna medlemmar och 68 vänmedlemmar. 
   Den 31 december 2015 var antalet egna medlemmar 687 och antalet vänmedlemmar 73, en minskning 
av egna medlemmar med 7 (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 gratis få några kommande nummer av tidningen VETERANEN. De som 
svarade blev registrerade som intressemedlemmar och fick därigenom automatiskt några kommande 
nummer av VETERANEN i brevlådan. Därefter fick de ett brev ”Nu bör du ha fått och hunnit läsa 
VETERANEN” med information om oss samt vårt medlemsblad och ett inbetalningskort för 
medlemsavgift. Av de 592 65-åringar som fick brevet under 2015 har 53 blivit intresseanmälda. Nya 
medlemmar har sedan inbjudits till två introduktionsträffar där de fått träffa styrelsemedlemmar och 
andra nya medlemmar. 
Ytterligare en träff anordnades i slutet av november då funktionärer inom Jarlabanke och 
valberedningen mer noggrant informerade om olika arbetsuppgifter inom föreningen. Ett försök att få 
nya medlemmar att vilja bidra med sina erfarenheter, kunskaper och sin tid i vårt föreningsarbete. 
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls tisdagen den 24 februari i Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14 med 51 medlemmar 
närvarande. Mötesordförande var Östen Edlund och Birgitta Danielsson skötte sekreteraruppdraget. 
Efter årsmötet bjöds deltagarna på underhållning av Maud Bergman och Olof Alvarson 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden och har efter årsmötet den 24 februari haft 
följande sammansättning: 
 Kerstin Persson, ordförande 
 Christel Eborn, vice ordförande, festarrangör 
 Ing-Britt Edlund, kassör 
 Birgitta Danielsson, sekreterare 
 Leif Larsson, ordförande programkommittén 
 Lena Sandström, torsdagsträffar 
 Carola Plannthin, månadsträffar 
 Gunvor Vretblad, ledamot 
 Kerstin Bergman, ledamot 
 
Övriga funktionärer 
Förutom det som tillhör styrelseledamöternas uppgifter har Lars Gustavsson, 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. 
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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 , 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 3 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 Ulla Hejjas, Gunvor Vretblad och Iréne Lehnberg som deltagit i de fyra mötena under året. 
Från och med årsskiftet har styrelsen utsett Gunvor Vretblad, Lena Sandström och Iréne Lehnberg som 
våra representanter i KPR. 
Gunvor Vretblad har deltagit i Samverkansmöten arrangerade av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen vid 
två tillfällen samt ett seminarium ”Hur får vi valfriheten inom vård och omsorg att fungera bättre” och 
en konferens ”Var med och bestäm!” arrangerade av förbundet. 
 
Medlemsbladet 
Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer under 2015 med en upplaga på runt 900. 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. På SPF Jarlabanke Blog finns möjlighet för alla medlemmar att framföra sina 
idéer och diskutera med andra medlemmar.  
 
Distriktsstämman 
Två ombud för Jarlabanke deltog i Stockholmsdistriktets stämma den 14 april. Ett antal motioner hade 
inlämnats och behandlats. Distriktsstämman beslutade att avgiften till distriktet för 2016 skall vara 
oförändrad d.v.s. 40 kronor per medlem. 
 
Konferens- och utbildningsdagar 
Ordförande och vice ordförande deltog i Stockholmsdistriktets ordförandeutbildning i mars, 
ordförandekonferens (tema ledarskap i ideell förening) i september samt Mingelträff på distriktskansliet 
i december. I distriktets programdag i mars deltog de tre funktionärerna som är ansvariga för 
underhållning på våra träffar. Alla tre valberedarna deltog i distriktets kurs ”Bli en bättre valberedare”. 
Dessutom fanns en representant från Jarlabanke med på den av förbundet anordnade konferensen 
”Medlemsvård i ny tid” samt Polismyndighetens konferens om ”Bedrägeri mot äldre”. 
 
Samverkansgruppen ”Framtiden” 
Representanter för Jarlabankes styrelse, Kerstin Persson, Christel Eborn och Leif Larsson har deltagit i 2 
protokollförda sammanträden, som hållits med arbetsgruppen Framtiden. Arbetsgruppen, som består av 
9 SPF-föreningar verksamma inom området norr om Stockholm. Arbetsgruppen har till uppgift att 
samarbeta/samordna frågor inom olika verksamhetsområden inom våra föreningar som rör 
förbund/distrikt/enskild förening. Stor vikt läggs på sociala frågor som vård och omsorg och 
äldreboende samt att bl.a. genom KPR påverka politiken i kommun, landsting och stat. 
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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 150 personer. Det har varit 
underhållning med sång och musik samt kaffe. Täby församling har bidragit till verksamheten med 
5.130 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 första och 
andra plats och lag ett fick representera Stockholmsdistriktet i Riksmästerskapet. 
 
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. 
 
Friskvård 
En kurs i HLR /hjärt-lungräddning anordnades i mars. 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 16 gånger under sommaren och på årets VårRus vid 
Fiskartorpet/Stora skuggan deltog 12 spänstiga Jarlabankedamer. 
Vi har även deltagit i ”Promenera 30 minuter för Världens barn” anordnat av distriktet. 899 st. 
30-minuterspromenader rapporterades in till Jarlabanke, 28 medlemmar betalade 50 kronor till vårt 
plusgiro som skickades vidare till insamlingen. 
 
Festarrangemang 
I juni vårlunch på Kvarntorpsgården, räkfrossa i klubbhuset vid Näsbyvikens båtsällskap i september. 
I år fyllde vår förening 40 år. Det firades på Scandic Hotell med underhållning av Ann-Louise Hanson 
och Bruno Glenmark. 
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 söndagen den andra advent med underhållning av Annie Ternström (sång) 
och Martin Åklint (piano). 
 
Funktionärsträff 
Den 18 maj bjöds brevduvor och övriga funktionärer till Hägernäs Strand. En representant från JM 
berättade om byggnaderna och om de villkor från kommunen som byggbolagen hade att förhålla sig till 
vid byggnationen och f.d. ordföranden i Täby Hembygdsförening  berättade delar av Hägernäs historia. 
Givetvis hade vi också en tipspromenad. Därefter åt vi en god lunch på restaurang Pont. 
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Månadsträffar 
Förutom årsmötet har det varit åtta månadsträffar i Bibliotekets hörsal i Täby Centrum med totalt 
omkring 400 deltagare.  
Medverkande har varit Carl Wahren, pianomusik blandat med spännande möten, Bengt Fagrell ”Super 
vi ihjäl oss eller dricker vi oss till hälsa”, Hans Dahlman ”Min radiotiska barndom”, Bengt Peder Olrog 
och Hans Arnbom ”Cabaret Olrog”, Carl Wahren  berättar och spelar piano,. Jörgen Toresson 
”Musikalisk resa genom 60-talet”, Stig Fredriksson ”Vart gårt Ryssland under Putin”, Nicke Wagemyr 
.”Frank Sinatra 100 år”. 
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. 
 
Torsdagsträffar 
Torsdagsträffarna har som tidigare hållits på Ångaren. Programmet har bestått av Sven Gustafsson 
”Glada jazzgubbar”, Eva Kaijser ”Sanningen om fröken Frimans krig”, Margareta Wersäll ”Ivar Lo-
Johansson och kärleken”, Lars-Olof Åhlberg ”Språk, kulturell och personlig identitet”,  Maria Rosén 
sjunger egna kompositioner, Gladjazz med Täby seniorband, Agneta Lundström berättar om Alf  
Henrikson, Björn-Åke Törnblom ”Afghanistan bortom rubrikerna”.  
Totalt har det varit 8 sammankomster med i genomsnitt 30 deltagare per gång. 
Träffarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
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 och en studiecirkel om ålderism har lockat många 
deltagare. 
 
Resor och utflykter 
Vi inledde verksamhetsåret med ett besök hos Anders Hanser filmproduktion, där vi fick se en underbar 
film om ”Gudomliga Indien” På Waldemarsudde besöktes en omtalad utställning ”Inspiration Matisse” 
där målarens elever och andra konstnärer som inspirerats av Matisse visade sina verk. Sveriges 
Television var nästa besöksmål där vi fick en timmes rundvandring med guide. ”Det nya Stockholm” 
lockade många deltagare till en rundtur på 3 timmar med buss till bl.a. Norra Djurgårdsstaden. 
Stigbergets Borgarrum är ett litet museum på Söders höjder som visar hur en borgarfamilj levde på 
1800-talet och aktuell genom att filmen om Fröken Friman delvis var inspelad i museets lokaler. 
Afternoon Tea på Berns Asiatiska bjöd på många läckerheter samt en oväntad guidning i Berns lokaler. I 
maj månad gick en resa till Vulkanernas och Sagornas Ö – Island – med många spännande utflykter 
under veckan. Sista mycket uppskattade utflykten på våren skedde med buss till Engelsbergs Bruk och 
Oljeön. 
Redan i augusti startades höstprogrammet med en bussutflykt till Roslagens sjöfartsmuseum i Älmsta 
och en underbar tur per båt till Fejan och dess skärgårdskrog för lunch samt historisk bakgrund om Fejan 
som karantänstation för kolera under 1800-talet. På Ersta Diakonimuseum tog en eldsjäl hand om vår 
grupp och berättade så att alla hade kunnat lyssna hur länge som helst. Vi har också besökt Ivar Lo-
museet som är ett av Sveriges minsta med två små rum för författarens bostad och arbetsplats med en 
underbar utsikt över Stockholm. Sveriges Riksdag besöktes en iskall novemberdag där vi fick en guidad 
rundtur och även se en del av den konst som finns och nog motiverar ett separat besök. Sist på 
programmet för hösten var vår traditionella adventsutflykt till Tensta kyrka norr om Uppsala med 
gudstjänst, vacker körsång och kyrkkaffe samt det uppskattade julbordet på vackra 1600-talsslottet 
Salsta. Slottet var särskilt aktuellt eftersom ett avsnitt av årets adventskalender inspelats i Salsta slott. 
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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. 
 
2015 fyllde SPF Seniorerna Jarlabanke Täby 40 år 
Nytt namn, ny logga och nya stadgar hade introducerats under året. Jubileumet firades med en fest på 
Scandic hotell i slutet av oktober. Närvarande var, förutom ett 80-tal medlemmar, distriktsordförande 
Monica Ulfhielm, KPR ordförande Thomas Nilsonne Täby kommun, Tibblesenioernas ordförande Rolf 
Pejnefors som alla höll varsitt uppskattat tal. Vår egen Stig Nohrlander berättade om Jarlabanke genom 
åren ur ett genusperspektiv. Mycket intressant! Sist men inte minst gjorde Ann-Louise Hansson och 
Bruno Glennmark ett bejublat framträdande. 
Vårt medlemsblad BM3/15 blev ”Jubileumsnummer” med bl.a. intervjuer av våra ”äldsta” medlemmar, 
ålder resp. antal medlemsår samt ”veteranfunktionärer” som genom åren haft stor betydelse för 
Jarlabankes utveckling. 
 
Ekonomi 
Årsavgiften för år 2015 har varit 250 kronor för ensamboende och 480 kronor för två sammanboende 
medlemmar. Av medlemsavgiften till föreningen för 2015 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 6.928 kronor samt samverkansbidrag på 10.502 kronor. 
Förutom Täby församlings bidrag på 5.130 kr till väntjänsten har vi även fått 7.265 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 underskott på 92.008 kronor. Styrelsen föreslår att underskottet balanseras 
i ny räkning. Det sammanlagda egna kapitalet blir då 134.642 kronor. Se vidare resultat- och 
balansräkningarna. 
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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 2016 
 
 
 
 
 
 
Kerstin Persson  Christel Eborn 
 
 
 
 
 
Ing-Britt Edlund  Birgitta Danielsson 
 
 
 
 
 
Leif Larsson  Lena Sandström 
 
 
 
 
 
Carola Plannthin  Gunvor Vretblad 
 
 
 
 
 
Kerstin Bergman 
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Aktivitetsstatistik för år 2015 
 

 
Aktivitet 

 
Ansvarig under året 

Antal 
arrangemang 
Antal gånger 

Antal 
deltagare per 

arrangemang/gång 

Deltagare 
totalt 

 
Väntjänsten 
Sammankomster på 
 Ångaren, Allégården , 
 Broby gård och Furan 

 
Iréne Lehnberg/Anita Holmberg 
 
 

 
8 
 
 

 
19 

 
 

 
152 

 
 

Bridge 
Tävlingsbridge, Ångaren 
Tävlingsbridge, Kansliet 
Sällskapsbridge, Kansliet 
 

 
Kerstin Bovin/Carola Plannthin 
Magnus Waller/Gunilla Waller 
Lena Sandström/Christel Eborn 
 

 
18 
37 
49 

 

 
10 
12 
10 

 

 
180 
444 
490 

 
Friskvård 
Hjärt-lungräddning 
Stavgång 
Boule 
 
Vårruset 

 
Erik Persson 
M. Rosengren/B. Danielsson 
Gunnar Wernerson/Käthie 
Wernersson//Lena Sandström 
Ing-Britt Edlund 
 

 
1 
17 
16 

 
1 
 
 

 
 

8 
8 
 
 
 

 
10 

136 
128 

 
12 

 
 

Festarrangemang 
Vårlunch 
Räkfrossa 
Modevisning 
Adventskonsert 
Pubafton med jazz 
Pianobar 
40-årsfest 

 
Christel Eborn/ Ingegerd Isacsson 
ChristelEborn/Ingegerd Isacsson 
Birgitta Danielsson/Christel Eborn 
Lena Sandström/Carola Plannthin 
Arne Forssén/Ingegerd Isacsson 
Chtistel Eborrn/Carola Plannthin 
Kerstin Persson/Christel Eborn 

 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
1 

 
 
 

37 
 

20 
27 

 
36 
50 
74 
49 
40 

243 
78 

Funktionärsutflykt 
Hägernäs Strand 

 
Kerstin Persson/Lars Gustafsson/ 
Birgitta Danielsson 

 
 

1 

  
 

43 
Möten och Träffar 
Månadsträffar  
 
Torsdagsträffar 
 
 

 
Kerstin Persson/Carola Plannthin/ 
Christel Eborn 
Lena Sandström/Carola Plannthin 
 
 

 
8 
 

8 
 
 
 

 
48 

 
30 

 
384 

 
240 

 
 
 

Studiecirklar och Kurser 
Teaterkunskap 
(teaterbesök/) 
Litteraturcirkel  
 
”Detta hade inte hänt mig 
 om jag varit yngre” 
Vinprovning II 
Vinprovning III 
Musikalisk Salong 
 

 
Margareta Broberg 
 
Ing-Britt Edlund/Inge-Maren 
Behrendt 
 
Kerstin Persson 
ArneForssén/Lars-Ove Pehrsson 
Lars-Ove Pehrsson/Ann Pehrsson 
Ljubinka Selin 
 

 
8 
 

9 
 
 

6 
8 
8 
9 

 
11 

 
10 

 
 

9 
14 
14 
11 

 
88 

 
90 

 
 

54 
112 
112 
99 

Resor och Utflykter 
(se sidan 4) 
Seglats med Viking Plym 

Monica Rosengren/Margareta 
Torstensson 
Lars Gustafsson 

13 
 

1 

 
 

231 
 

11 
Årsmöte 
 

Styrelsen 
 

 
1 

 
 

51 
 

Summa 
 

  
244 

  
3.637 

 


