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Söderhamns Pensionärers Motiansklubb, SPM

VERKSAM H ETSBERÄTTELSE 2OL9

Under verksamhetsåret har, förutom årsmötet, 6 protokollförda styrelsemöten
nåltits.

Vid årets slut var vi ca. 180 medlemmar varav 10 icke aktiva hedersmedlemmar.

Avlidna medlemmar under året var;
Sten- Ove Larsson
Gunnel Söderberg
Hans Nilsson a

Stvrelsen har bestått av;
Hans Hagelin
Björn Österberg
Marianne Isacsson
Kjell Wiksten
Tommy Carlsson
Kina Johansson
Morgan Brodin

Laila Andersson
Gudrun Fahl6n

Revisorer
Eivor Göransson
Vakant

Valberedning
Kjell Wiksten

Vattengvmnastik
Margitta Lundvall

Bowlinq
Birgitta Melin
Gudrun Fahl6n

Bordtennis
Lennaft Andersson

Boule
Kjell Wiksten

Ledare tillika kontaktpersoner inom sektionerna

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Suppleant
Suppleant

Rolf Windemo
Revisorssuppleant

Morgan Brodin

Marianne Isacsson

Cuft Dahlström

Tommy Carlsson

Kina lohansson
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Söderhamns Pensionärers Motionsklubb, SPM

Föreningen hade ett stort reportage i SöderhamnsNytt i december 2019.
Särskilt belystes bordtennisverksamheten. Effekten av repoftaget hade till följd
flera nya medlemmar, en tendens som foftsätter in på 2020.

Värt att notera är förenfngens hemsida www.spm-motion.se.

I bifogade sidor kan du läsa årsberättelser från varje verksamhet,
- Vattengymnastik
- Boule
- Bowling
- Bordtennis

Slutord
Ett stort tack till våra sektionsledare. Ni gör ett ovärderligt jobbll

Söderhamn i februari 2O2A

fijorn Österberg/ kassör

[4"a;**.<froo*-
Marianne Isacsson/ sekr.

§--
-)y'-n --

Tommf Carlsson/ ledamot

Kjell Wiksten/ ledamot



Söderhamns Pensionärers Motionsklubb SPM

Råkenskapstu: 19-0141 - lg-12-31
Resultatenhet Hela ftiretaget
Period: l94l-01 - 19-12-31

Resultatrapport
Prelimintu

Sida:

Utskrivet:

Senaste varr:

krioden

I (l)

2U02-24

l0:00
108

Aclamukra

Rörelsens intiikter mm
Nettoomsätturing

3010
301 I

Medlemsavgifter
Lotteriförsälinine Gingo & SV lott)

26641,ffi
2 500 00

2664LAA
2 500.00

S:a Nettoomsättning

Aktiveral arbete för egen räkring
381 I Uthymine Boulehail

29 t4t,N

5 004,00

29141,00

5 004,00
S:a Aktiverat arbete tbr egm rakning 5 m4,m 5 004,00

S : a Rörelseintäktsr rffn

Rörelsens kostnader
Råvaror och ftimödanheter finn

4010
4050
4060
4M2
4063

Koshader möten
Gåvor
Kostnader Bowling
Kosffrader Bordtennis
Kostnader Bad

34145,ffi 34 145,00

-l 815,00
{ 480,00
-8 040,00
-2760,W
-1 700,m

-l8r5,m
-6 480 00
-8MO,OO
-2760,N
-l 700.00

S;a Råvaror och frmödenheter mm -24795,W -20 795,00

Bruttovinst

Övriga extema kostnader
5420 Programvaror

r3 350,00

-l 938,00
-485,00
-289,m

-2362,40
-5 t20,00
-2997,W

t3 350,00

-r 93&00
-495,00
-289,00

-236LW
-5 12000
-2»7,N

5910
6110
6250
6310

Annonser
Kontorsmalerial
Porto
Gruppldrsäkring Folksam

6530 Styrelsear,r,oden
6570 Bankkosmader -l 200,00 -l 206,00

S:a Rörelsens koshrader inkl råvaror mm -35 19200 -35 192,00

Rörelseresultat ftire avskrivningar -r 047,00 -1047,00

Rörelseresultat efter avskrivningar -1 047,00 -1 047,00

Rörelseresultat ftire finansiella intiikter och kostnader -1047,00 .1 047,00

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader -l 047.00 -r 047,00

Resultat 6re bokslutsdispositioner och skatt -r 047,44 -1 047,00

Resultat ftire skaff -l 04200 -10,t200

Beräknat resultat

8999

-l 047,00

I 047,00

-r 04zoo

I 047,00Redovisat resultat
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Söderhamns Pensionärers Motionsklubb SPM

Räkenskapsår: 19-0141 - 19-12-31
Resultatenhet : Hela företaget
Period: 1941-01 - 19-12-31

Sida: l(1)

Utskrivet: 20-02-24

l0;00
Senaste vernr: 108

1372,W
0,00

t5 494.64

E63,00
10 100.00
-8 830,m

2?31W
l0 100,00
6ffi4,64

Balansrapport
Preliminiir

hrs balans Period Uts balms

TILLGÅNGAR
Omsättningsti llgångar

Kassa och bank
1910 Kassa
1925 Boule
1930 Bankgiro(090-8)
1940 Bank (9924) 41 873,39 -10 000,00 31 873,39

S:a Kassa mh bank 58 740,03 -7 867,00 50 873.03

S:a Omsättningstillgångar 58 740,03 -7 867,00 50 873"03

S:ATILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

58 740,03* -7 867,00 50 873,03

r 047,00 -55 993,032010 Eeet kapital -57 440,43

S:a Eget kapital

Kortfristiga skuldo
2MA Leverantörsslqrlder

-57 0,!0,03

-l 700,00

I M7,00

6 820,00

-55 993,03

5 120,00

S:a Kortfristiga skulder -l 700,00 6 820,00 5 120,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÅTTNINGAR OCH SKULDER -58 740,03 7 867,00 -50 873,03

BERAKNAT RESUTLIAT*'f * 0,000,000.00
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REVISIONSBERATTELSE

U ndertecknade, utsedda revisorer att granska Söderha m ns Pensionärers
Motionsklubbs räkenskaper för är 2Otg får härmed avge följande
revisionsberättelse.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts för verksamhetsåret 2019-01-01- 2019-L2-31 genom
granskning av bokföring med tillhörande verifikationer samt avstämt likvida
medel på bank. Vi har också läst styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse.

Vi har ej funnit anledning till anmärkning och föreslår därför

att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Söderhamn 202A-02-12

I

ffinurr^
Eivor Göraflsson
Revisor

Rolf Windemo
Revisor



budget 2020

SPIH-*Bud$et verkqar Rev. A

Inkomster Budqet

Medlemsavgifter 34 000 kr

Sverigelotter 0kr
lnkomsträntor 0kr

Utgifter Budget
Möten 1 800 kr
Annonser 500 kr
Gåvor 500 kr
Kontors, förbr. Material o progrvaror 3 500 kr
Portokostnader 100 kr
Försäkring Folksam 5 120 kr
S§relsearvoden 2997 kr
Bankkostnader 1 150 kr
Vårfesten 0kr
Summa {5 6G7 kr

Summa inkomster I 34 000 kr

Övriga ers o intäckter* I O

Aktiviteter.
Bowling 8 000 kr

Badet 5 000 kr

Bordtennis 2 000 kr

Boule 0kr
Övrigt ospecificerat 3 333 kr
Summa 18 333 kr
§umma utgifier totalt 34 000 kr

Sida 1
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Stadgar för Söderhamns Pensionärers Motionsklubb SPM 
 
Antagna vid ordinarie årsmöten 1993-02-04 1994-02-15. 
Ändrad 1997-02-17, 1998-02 och 2020-02-26 
 
Klubbens namn   § 1 
 
Söderhamns Pensionärers Motionsklubb SPM som bildades i december 1987. 
 
Klubbens Ändamål   § 2 
 
Klubben har till ändamål att verka för utövande av motionsidrott och hälsofrämjande 
aktiviteter för pensionärer i Söderhamn med omnejd. 
 
Medlemmar   § 3 
 
Medlemskap i klubben erhålls av pensionär, som betalar årsavgift, vars storlek fastställs 
av årsmötet. Medlem som, trots påminnelse, underlåter att betala årsavgift utesluts ur 
klubben. 
 
Styrelse   § 4 
 
Klubbens angelägenheter handhavs av en styrelse, bestående av sju ledamöter, 
nämligen: ordförande, sekreterare, kassör och fyra övriga ledamöter jämte två 
suppleanter. Dessa väljs på ordinarie årsmöte. 
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. För ledamöterna tillämpas 
saxad mandattid, varav ordförande, sekreterare och en ledamot utses på udda år samt 
kassör och tre ledamöter utses jämna år. 
Snarast efter årsmötet håller styrelsen konstituerande sammanträde och utser vice 
ordförande. 
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott AU, bestående av ordförande, sekreterare 
och kassör för handläggning av löpande rutinärenden. 
 
Styrelsens Uppgifter   § 5 
 
Styrelsen åligger: 
att verka för klubbens ändamål enligt § 2; 
att verkställa årsmötets beslut; 
att förvalta och redovisa klubbens medel; 
att besluta om inrättande av sektioner; 
att granska och godkänna sektionernas verksamhet; 
att i övrigt besluta på klubbens vägnar i ärenden, där inte annorlunda bestäms i  
   dessa stadgar. 
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Styrelsens Arbetsfördelning   § 6 
 
Ordförande åligger: 
att vara klubbens officielle representant; 
att leda förhandlingarna; 
att övervaka stadgarnas efterlevnad; 
att tillse att fattade beslut verkställs. 
 
Vice ordförande åligger: 
att vid förfall för ordförande inträda i dennes ställe. 
 
Sekreteraren åligger: 
att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden; 
att registrera och förvara inkommande skrivelser; 
att ombesörja klubbens korrespondens och därvid – om ordföranden inte annorlunda 
 bestämmer – även underteckna utgående skrivelser samt förvara dess kopior; 
att upprätta förslag till styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Kassören åligger: 
att uppbära medlemmarnas årsavgifter och övriga intäkter; 
att verkställa utbetalningar, varvid dock utgifter överstigande det belopp styrelsen 
   fastställer, skall attesteras av ordförande; 
att föra matrikel över klubbens medlemmar; 
att i samråd med ordföranden till betryggande belopp försäkra klubbens 
  tillhörigheter; 
att vid räkenskapsårets slut upprätta bokslut med resultaträkning och balansräkning; 
att senast två veckor före ordinarie årsmöte tillhandahålla revisorerna alla för  
  revisionsarbetet erforderliga handlingar.  
 
Firmateckning   § 7 
 
Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller de ledamöter 
styrelsen därtill utser. 
 
Verksamhetsår   § 8 
 
Klubbens verksamhets – och räkenskapsår skall omfatta kalenderår d.v.s. 1 januari – 31 
december 
 
Revision   § 9 
 
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper väljer årsmötet två 
revisorer jämte två suppleanter. Suppleanterna inträder vid ordinarie revisors förhinder 
eller avgång i den ordning de blivit valda. 
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötets – och 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del 
av, närhelst de så begär. 
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Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets – räkenskapsåret samt däröver till årsmötet avge berättelse med till – eller 
avstyrkande av ansvarsfrihet. 
Årsrevisionen skall vara verkställd och revisionsberättelsen ingiven till styrelsen i god tid 
före årsmötet. 
 
Sektioner   § 10 
 
Styrelsen har enligt § 6 att besluta om inrättande av sektioner. Årsmötet väljer ledamöter 
i de olika sektionerna. 
 
Valberedning   § 11 
 
Valberedningen består av två ledamöter, som utses av årsmötet. Valberedningen har till 
uppgift att avge förslag till de val, som skall ske vid ordinarie årsmöte. 
 
Årsmöte    § 12 
 
Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse sker genom annonsering i 
lokalpressen samt genom anslag vid olika arrangemang minst två veckor före årsmötet. 
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie 
årsmöte. 
 
Årsmötets ärenden § 13 
 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
1. Årsmötets öppnande. 
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse. 
7. Sektionernas berättelse. 
8. Revisorernas berättelse. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Fastställande av eventuella arvoden. 
11. Val av ordförande för två år. Udda år. 
12. Val av sekreterare för två år. Udda år. 
13.  Val av kassör för två år. Jämna år. 
14. Val av tre styrelseledamöter för två år. Jämna år. 
15. Val av en styrelseledamot för två år. Udda år. 
16. Val av två styrelsesuppleanter för två år. 
17. Val av två revisorer för ett år. 
18. Val av en revisorssuppleant för ett år. 
19. Val av två ledamöter i valberedningen. 
20. Val av sektionsledare och övriga sektionsledamöter för ett år. 
21. Fastställande av årsavgift. 
22. Behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som 
  i form av motioner inkommit enligt stadgarna. 
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Beslutsordning § 14 
 
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för de fall, som anges i § 16 och 17. 
Vid lika röstetal i öppen votering gäller det förslag, som biträds av ordförande. Vid val 
eller sluten votering sker vid lika röstetal avgörande genom lottning. 
 
Stadgefrågor mm § 15 
 
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande biträdas av minst 2/3 av 
angivna röster vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie 
årsmöte. 
 
   § 16 
 
För upplösning av klubben fordras beslut härom med minst 2/3 av angivna röster vid två 
på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Eventuella tillgångar 
i klubben skall tillfalla en ideell organisation i Söderhamns kommun. Vilken organisation 
bestäms när och om upplösning blir aktuell. 
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PRoToKoLL FÖRT VID ARSMÖre ueo sÖoeRneMNS PENSIoNÄnens
MOTIONSKLUBB, SPM, 26 FEBRUARI 2O2O

Närvarande vid mötet var 17 personer: Hans Hagelin, Kjell Wiksten, Tommy
Carlsson, Björn Osterberg, Morgan Brodin, Marianne lsacsson, Kina Johansson,
Laila Andersson, Gudrun Fahlön, Sten Forsman, Doris Svensson, Christina
Andersson, Sven Andersson, Tommy Ström, Bertil Melin, Yvonne Brolin, Birgitta
Hansson

§ { Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hans Hagelin.

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande
Beslutades att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 3 Parentation
Parentation hölls med en tyst minut och ett tänt ljus för Sten-Ove Larsson,
Gunnel Söderberg och Hans Nilsson som avlidit under verksamhetsåret
2019.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Till ordförande for mötet valdes Hans Hagelin.

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Marianne lsacsson.

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Morgan Brodin och
Tommy Ström.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse
Verksamhetsberättelsen var distribuerad. Ordforande påpekade att man kan
använda hemsidan mer. Vi lägger ut verksamhetsberättelser, protokoll m.m.
där.

Ekonomisk berättelse.
Kassören presenterade den ekonomiska berättelsen som finns som bilaga till
årsmötesprotokollet. Medlemsavgifter var budgeterade till 28 000, utfall
26 641. Det har varit några avgångar, men glädjande är att medlemsantalet
nu ökar.
Gåvor var budgeterat till 500 kr, utfall 5 980. Beror på bidraget på
5 000 kr till kolonin i Mo kyrkby.
Porto 1362 kr mer än budgeterat, beror på att kassören köpt in frimärken
innan priset höjdes.
Ett speciellt konto för bouleverksamheten har skapats, det gör det enklare för
kassören eftersom det är fler föreningar som är inblandade. Bouleverksam-
heten har god ekonomi, mycket beroende på intäkter från sponsorer.

1 (4) N t^ 0/,ffi b
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PRoToKoLL FöRT VID ARSMÖre ruleo SÖoEnneMNS PENSIONÄRENS
MOTIONSKLUBB, SPM, 26 FEBRUARI 2O2O

§ 12 Val, forts.
Eivor Göransson Revisor
Rolf Windemo Revisor

Ovanstående val godkändes av mötet.

§ 13 Val av sektionsledare
Bowling, ledare

Vattengymnastik

Bordtennis

Boule

Birgitta Melin
Curt Dahlström
Gudrun Fahl6n

Margita Lundvall
Marianne lsacsson
Yvonne Brolin

Tommy Carlsson
Lennart Andersson

Kjell Wiksten
Kina Johansson

omval 1

omval 1

omval 1 år
omval 1 år
omval I år

omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

omval 1

omval 1

omval 1

omval 1

ar
at

Tommy Ström Revisorssuppleant nyval 1 år

af
ar

ar
al

Ovanstående val godkändes av mötet.

§ 14 Val av valberedning
KjellWiksten omval 1

Morgan Brodin omval 1

Godkändes av mötet.

§15

§16

§17

al
ar

Fastställande av årsavgift tör 2O2O

Arsavgiften har varit oförändrad under många år. Behov finns nu att öka den.
Vi har bl.a. tappat en stor inkomst av lotteriförsäljning. Förslag att årsavgiften
för 2020 höjs till 200 kr. Godkändes av mötet.

Beslut om budgetför 2O20
Budgeten för 2020 godkändes enligt styrelsens förslag (bilaga).

Beslut i ärenden som styrelsen hänskiutit till mötet
Stadgarna har ändrats enligt beslut tagna vid årsmöte 2018 och 2019.
En ändring är att man ändrat texten om klubbens (eventuella) upplösning
till att tillgångarna ska tillfalla en ideell organisation i Söderhamns kommun.
Vilken organisation bestäms när och om upplösning blir aktuell. Även en
passus om att klubben ska vara ansluten till Hälsinglands Bowlingförbund
tas bort.

3 (4)

FL r^ rqb b
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PRoToKoLL FöRT VID ARSMÖre nneo söoennamNs PENSIoNÄnens
MOTIONSKLUBB, SPM, 26 FEBRUARI 2O2O

Övriga frågor och avslutning
lnga övriga frågor togs upp.

Kassören påpekade att2019 blev 4 st 90-åringar och 6 st 8O-åringar
uppvaktade av föreningen. Unikt att vi har så många äldre medlemmar.

Ordforande tackade de närvarande och mötet avslutades med
kaffe/te och smörgås.

§18

Vid protokollet

N*r;o^,*-" Jro4<-
Marianne lsacsson

Protokollet justeras

4 (4)



Årsberättelse Bordtennissektionen 2019 

2019 har varit ett rekordår för pingissektionen i många avseenden. Det började inte så bra. Vi mötte De Grå 

pantrarna i Gävle och fick storstryk med 37-13. Hemmamatch betyder väldigt mycket tydligen.  

Nästa match blev mot Waterside TTC i Southhampton, det blev också förlust med 23-2. Till vårt försvar kan väl 

sägas att de hade några yngre personer i sitt lag, men också den äldsta över 90 år. Det blev dock en trevlig 

vistelse. Värdklubben ordnade ett teaparty hos en av ledarna och dessutom en utflykt i en National Forest 

grundad på 1100-talet, i början som en jaktpark för Kung William The Conquerer som vann slaget vid Hastings 

1066.. Vi var 10 personer som genomförde resan. 

Klubbmästerskapet i singel vanns av Arne Berglund efter seger 

över Lars Hedlund i finalen. 

Som avslutning på säsongen samlades vi på Stålnäs och avnjöt 

mat som Tommy fixat. En Stålnäskamp ordnades med gåtor, 

varpa, fotboll och Frisbee. Dagen avslutades med att vi visade 

ett bildspel från Englandsresan. 

I sommar har vi tränat hela tiden, 2 ggr i veckan. Antalet har 

inte varit så stort eftersom halva truppen också ägnar sig åt 

golf. Vi ordnade i oktober en stadskamp mellan Sandviken, 

Gävle och två lag från oss. ”A-laget vann finalen mot Gävle med 

15-10.  

Vi har också anordnat Motionsserie under hösten för 2 mannalag. 10 lag deltog.  Serien vanns av Iggesunds-

paret Boris Wikström-Anders Hållén. Klubbmästerskapet i Dubbel vanns av Arne Hansen och Dan Johnsson över 

paret Per Lundman och Lars Hedlund. Vi har också haft ett lag med i Div 5 serien. 

Söderhamn i Jan 2020 

Tommy Carlsson 

Lennart Andersson 

 

Björnligan under en paus i Stålnäskampen. 



Verksamhetsberättelse för SPM- Bowling 2019 

 

 

Under året deltog vi som vanligt i både Hälsingeserien och i Riksserien för 

pensionärer. 

I Hälsingeserien ingår även Spärren från Bollnäs, Bamseligan från Ljusdal, 

Edsbyn och Hudiksvall, alla med 2 lag och 8 spelare i varje. Samtliga spelade 8 

matcher var. Bägge våra lag  slutade som 3:a i sin serie. 

Ansvariga hos oss var Maggan Olsson och Gudrun Fahlén. 

 

I Riksserien för pensionärer, s.k. telefonmatcher, som består av 20 divisioner för 

herrar och 12 divisioner för damer, deltog vi med 2 herrlag (2x6 spelare) 

och2damlag (2x4 spelare) .Herrarnas lag 2 erhöll medaljer för sin andra plats. 

Ansvarig för telefonmatcherna samt för snittlista och hcp-poäng 

klubbmästerskap och handicapmästerskap var och är  Curt Dahlström. 

 

Ansvarig för hcp-cuperna  vår och höst är Christer Bäck. 

Vårcupen vanns av Lars Ekberg och höstcupen av Sten Forssman. 

Hcp-mästerskapet avgjordes den 17 maj och vanns av Morgan Brodin. 

 

KM avgjordes den 29 nov. 

Klubbmästare herrar : Lars Ekberg 

         -:-           damer: Gudrun Fahlén  

 

En uppskattad julfest avhölls på hallen den 5:e december. 35 st medlemmar med 

resp. njöt av god mat, tillagad av hallens duktiga kockor, gräddtårtor som 

Christer Bäck bakat, två serier minibowling, som vanns av Folke Eriksson, 

lotterier samt trevlig samvaro. 

 

 

Söderhamn den 11februari 2020 

 

Vid pennan: 

 Curt Dahlström 

 



VATTENGYMNASTIK

Verksamhetsberättelse for 20 1 I

SPMs vattengymnastik i Hällåsens undervisningsbassäng startade vårterminen
10 januari och den avslutades 23 maj efter 17 pass med 546 deltagare.

Efter sommaruppehållet startade höstterminen den 12 september med avslutning
12 december efter 13 pass med 478 deltagare.

Totalt har 1024 personer deltagit i vattengymnastikens 30 pass.

Ledare har varit Margita Lundvall och Marianne lsacsson som alternerat med pass 1

en vecka och pass 2 nästa vecka så att deltagarna har haft möjlighet att välja vilket
pass de vill delta i.

Vi har inte haft någon ersättare under året, vilket har inneburit att när ordinarie ledare
haft förhinder har det bara varit ett pass vattengympa. Under året har en av ledarna
genomgått en operation och under hennes frånvaro kördes bara ett pass under fem
veckor.

Avslutningarna av vår- och hösttermin har firats med kaffe och dopp och trevlig
samvaro vid bassängkanten. Vid samma tillfällen tackades ledarna for sina insatser.

)k l4;orrr*- J.so6zh crt*
Marianne lsacssonLun

2020-4:-116



 

 

1. Verksamhetsberättelse för 

SPM:s bouleverksamhet 2019 
 

Vi är cirka 10-12 personer från SPM som spelar boule måndagar kl: 13:00 – 15:00.  Vi betalar 

800:- kronor per säsong till kommunen per halvår och delar upp avgiften mellan deltagarna. 

Sommartid spelar vi kostnadsfritt utomhus i Gurkparken. Vi välkomnar flera medlemmar att 

komma med och prova på boulespel. Det finns boulekulor att låna, och det är bara att komma 

och spela. Boulehallen ligger bredvid förskolan på Gjutarbacken, och där spelar vi under den 

årstid som inte lämpar sig för utomhusspel, samt vid regniga dagar under sommarhalvåret.  

 

Under åtta veckor under sommaren deltog våra SPM-lag tillsammans med fjorton andra 

föreningar under Stenös Vänners tävling på Stenö Camping. I år hade vi med två lag bestående 

av Ulla Forsberg, Yvonne och Tore Johansson samt Barbro Ahl. Det andra laget Gudrun Fahlén, 

Sten Forsman, Morgan Brodin och Birgitta Mellin. Inget av lagen lyckades i år att ta sig till 

finalen. 

 

Söderhamn i januari 2020 

 

2. Kjell Wiksten 
 
 
 


