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Antal medlemmar under året har varit 224 st. Vi har under året fått 14 nya medlemmar. Under 

året har 6 medlemmar avlidit och 5 har lämnat föreningen. 

ANTAL STYRELSEMÖTEN 

Det har hållits 11 protokollförda möten under året. Före detta verksamhetschef   

Margaretha Åkerstedt besökte styrelsemötet den 4 november. Hon informerade om  

Storvreta Vårdcentrals verksamhet.  

Den 8 april anordnades en konferensresa på M/S Rosella. Tema för konferensen var: 

• Arbetsfördelning och ansvar i kommittéerna och grupperna. Vi hade konferens vid 

kaj denna dag då det blåste mycket hårt och båten gick inte ut 
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VÅRT 60-ÅRS JUBILEUM 

Startskottet på vårt jubileum var en utställning som hölls under hösten på Biblioteket i 

Storvreta. Vi fick använda ytan längst in i biblioteket. Vi använde oss av fyra stycken montrar, 

där alstren från medlemmar som deltagit i träslöjd - och hobbycirklar ställdes ut, några av 

alstren var från tiden när PRO Storvreta startade. Vi som samlades runt detta var  

Birgit Ahlgren, Annika och Sven Dalin, Berit Ek, Åsa Jansson, Thord Larsson och Kenny 

Witt. Biblioteket hade också skärmar som vi plockade fram och ställde upp som en front. Där 

kunde man läsa om föreningens historia i väl valda bitar, illustrerade med både nutida bilder 

och historiska, denna välgjorda vägg var framtagen av Ulf Lindberg som också gjorde själva 

hängningen. I sittgruppen i utställningens mitt hade vi lagt ut broschyrer, om PRO i stort men 

även om vår förening. Ingegerd Wåhlin fanns några gånger vid utställningen, för att kunna 

vara till hands om det skulle vara någon av besökarna som hade frågor. Bibliotekspersonalen 

var mycket positiva och upplevde att många hade varit och tittat på utställningen. Vi hade 

skyltar om utställningen ute i lokalen på olika ställen till och med pilar. 

 

Två år före vårt 60 års jubileum bildades en grupp vilka fick i uppgift att ordna ett jubileum 

hösten 2019. Arbetet startade med att göra en undersökning med våra medlemmar hur och var 

de hade för önskemål med vårt Jubileum. Där framkom två önskemål vilka vi jobbade vidare 

på. Önskemålen var att om möjligt ha det i Storvreta till en kostnad att så många som möjligt 

skulle kunna delta. Som ett tillskott, till de pengar föreningen hade avsatt, så ordnade gruppen 

sponsorer som skänkte priser till olika lotterier samt en loppmarknad. Efter att ha undersökt 

ett antal olika förslag till lämplig lokal så föll valet på Storvretaskolans matsal. Offerter och 

förslag på festmåltiden togs in från flera cateringföretag, slutlig förhandling fördes med 

Kocken och Kallskänkan som kunde tillhanda allt vad vi önskade. Gruppen diskuterade olika 

alternativ till underhållning som till slut blev DaCapo bestående av Lars-Åke Berglund och 

Per-Erik Sundström som stod för underhållning och dansen samt Fredrik Fritzson med 

ståuppkomik. Då ingen skulle behöva jobba under kvällen så hade Berit ordnad fem stycken 

trevliga flickor som stod för serveringen under kvällen. Utöver festen fick gruppen i uppdrag 

att ta fram en jubileumsskrift över åren 2009 till 2019. För att ordna allt detta så har gruppen 

haft 11st träffar under åren. Gruppen har bestått av Berit Gravsjö Ericsson, Eva Tverin,  

Åke Wenström, Ulf Hansson, Ianeric Boström och Ulf Lindberg.  

MEDLEMSMÖTEN 

Årsmötet genomfördes den 21 februari 2019 i SIK:s lokaler, GP-salen. Mötet leddes av  

Börje Westergren och vi var 50 deltagare.  

Trivselträffar har hållits 8 gånger, varav den sista var Höstmötet den 14 november 2019  

(44 deltagare). Sammanlagt har vi varit 387 deltagare på våra träffar. Vid trivselträffarna har 

serverats kaffe, smörgås och kaka. På höstmötet serverades det soppa och smörgås. 

Den 24 januari informerade Seniorguiden, bestående av Carin Benthe och Gert Eriksson, om 

vad som främjar hälsa och vad som kan underlätta i vardagen (48 deltagare). Den 28 mars  

gästades vi av Hörcentralen. De informerade bland annat om hörselsystemet och olika skador 

man kan drabbas av (39 deltagare). Vid trivselträffen den 25 april informerade  

Miriam Tallroth, Humanjuristerna, om bland annat ”Framtidsfullmakt” (39 deltagare). 

Mixljud underhöll den 23 maj (49 deltagare). Den 22 augusti hade vi Allsångsträff under 

ledning av Agneta Persson med musik av Åke Persson. Vi var 44 deltagare som sjöng allsång. 

Den 19 september gästade Daniel Legue, redaktionschef och ansvarig utgivare för Uppsala 

SVT oss. Han informerade bland annat om hur man gjorde nyhetsprogram förr occh hur man 

kommer att göra i framtiden (32 deltagare). Den 25 oktober underhöll Bengt Troberg med 
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sång och gitarrspel (42 deltagare). Vid Höstmötet 14 november framträdde vår kör Mixljud 

(44 deltagare). 

Kaffekommitté har vid dessa möten varit Kerstin Wennberg (sammankallande),  

Berit Sjulander, Berit Ek, Bernt Andersson, Bo Aringskog och Nils Östlin. 

CENTRALA MÖTEN 

PRO Riks: 

• Berit Gravsjö Ericsson deltog i en ordförande utbildning i Gysinge tiden 1 – 5 april 

PRO distriktet:  

• Handledarutbildning ”Med hälsan i behåll” 30 januari. Birgit Ahlgren och  
Berit Sjulander deltog 

• Hjördis Erfarenhetsutbyte den 6 februari. Eva Tverin och Ingegerd Wåhlin deltog 
• Kurs för handledare i PRO:s nya handlingsprogram den 11 februari. Eva Tverin och 

Birgit Ahlgren deltog 
• Friskvårdskurs på IFU Arena den 14 februari. Kjell Tverin och Bernt Andersson 

deltog 
• Kurs i sociala medier vid Gysinge Folkhögskola tiden 11 – 15 februari. 

Ingegerd Wåhlin deltog 
• Kurs i medlemsutveckling den 4 april. Kerstin Wennberg och Eva Tverin deltog 
• Årsmöte den 11 april. Berit Gravsjö Ericsson och Ingegerd Wåhlin deltog 
• Kurs för nyvalda styrelseledamöter den 24 april. Berit Graavsjö Ericsson 
• Kurs för prisundersökare den 25 april. Pelle och Berit Gravsjö Ericsson deltog 
• Ordförandekonferens på Birka den 23 – 24 september. Berit Gravsjö Ericsson deltog 
• Kurs för valberedare 2 oktober. Berit Sjulander deltog 
• Ditt förtroendeuppdrag 2, den 9 oktober. Berit Gravsjö Ericsson deltog 
• Med hälsan i behåll 29 oktober. Åke Wenström, Pelle Ericsson och Staffan Larsson 

deltog 
• Höstmöte den 21 november. Berit Gravsjö Ericsson deltog 
• Kurs för Lotteriansvariga den 28 november. Eva Arvidsson och Berit Sjulander deltog 

PRO Uppsala Samorganisation: 

• Studieorganisatörsträff den 3 mars. Birgit Ahlgren deltog 
• Ordförandekonferens den 6 mars. Berit Gravsjö Ericsson deltog 
• Årsmöte den 10 april. Eva Arvidsson och Berit Gravsjö Ericsson deltog 
• Ordförandekonferens 2 maj. Berit Gravsjö Ericsson deltog 
• Ordförandekonferens den 23 oktober. Berit Gravvsjö Ericsson och Pelle Ericsson 

deltog 
• Träff för studieorganisatörer den 25 september. Birgit Ahlgren deltog 
• Höstmöte den 13 november. Berit Gravsjö Ericsson deltog 

ABF:  

• Halvårsmöte den 25 november. Berit Gravsjö Ericsson deltog 

UPS:  

• Höstmöte den 31 oktober. Berit Gravsjö Ericsson och Ingegerd Wåhlin deltog 
• Ordförandekonferens 7 november. Berit Gravsjö Ericsson och Ingegerd Wåhlin deltog 

 

ANNAT: 

SÄV-ombud: Berit Gravsjö Ericsson har deltagit vid 6 tillfällen under året. 

Utvecklingsrådet Storvreta bjöd in Kommunen 7 maj (Erik Pelling) för information om 
utförsäljning av vissa centrumfastigheter. Ett flertal PRO medlemmar deltog. 
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MEDLEMMAR/MEDLEMSVÅRD  

Ansvariga har varit Kerstin Wennberg och Eva Tverin. Under 2019 har 57 personer fått 

65-års brev. Under året har 36 telefonkontakter med olika medlemmar tagits. 

En bilutflykt gjordes den 8 augusti till Östervåla med omnejd. Det var 18 glada pensionärer 
som var med. Vi åkte först till Aspnäs kyrka där vi fikade i ösregn. Fortsatte till Solrosens 
loppis. Intog lunch på Nya Gästis. Därefter blev det ett uppskattat besök på Hembygdsgården 
och möbelmuseet. Några åkte därefter till Linneskammare. Resan genomförs för dem som har 
svårt att delta i andra resor i föreningens regi.  

Födelsedagar 

Under året har 16 medlemmar fyllt 75 år, 9 har fyllt 80 år, 5 har fyllt 85 år, 1 har fyllt 90 år. 
Samtliga har blivit uppvaktade med ett gratulationskort med inbjudan till besök på våra 
trivselträffar. Jubilaren har fått blommor/buteljerad blomma vid trivselträffarna. Totalt har  
31 medlemmar uppvaktats. 

SAMKVÄM 

Under året har vi haft Knutfest den 11 januari med 41 deltagare som spelade tärningsspelet. 
Vårfest 11 maj med 43 deltagare som lyssnade till Thomas Skistad. Surströmming/sillfest den 
30 augusti med 34 deltagare som lyssnade på Per Davidsson på temat Owe Thörnqvist. 
Jubileumsfesten den 19 oktober med 74 deltagare. För musiken stod DaCapo och  
Fredrik Fritzon som underhållare. På julbordet hos Kocken och Kallskänkan den 4 december 
var vi 49 deltagare. Åke Persson och Lennart Börjesson stod för musiken och  
Börje Westergren underhåll med sång. 

Festkommitté vid våra samkväm har haft följande sammansättning: Eva Tverin 

(sammankallande), Berit Gravsjö Eriksson, Åke Wenström, Lennart Andersson,  

Marianne Lindberg, Kjell Tverin. 

 

ÖVRIGA SAMMANKOMSTER 

Övriga sammankomster har varit 2 Trivselkvällar i musikens tecken. Den 20 mars underhöll 
Per-Erik Sundström med 30 deltagare. Den 11 september underhöll trubaduren  
Viktor Odeheim med sång och gitarrspel. Vi var 30 deltagare. 

Vi har haft två PUB:ar med V75 och ölprovning, en på våren och en på hösten. Tillsammans 
57 deltagare. Vi prövade olika sorters öl. Ingen framgång med V75 spelen. 

Den 27 maj hade vi Gökotta vid Storvadsbadet. Det var 16 morgonpigga deltagare. 
Grillkvällen den 24 juli var både varm och solig (27 grader). Stövelkastning och tärningsspel 
stod på programmet med 27 deltagare. Vi hade egen medhavd mat som vi bland annat 
grillade.  
 

Vi har under året haft 4 lunchföreläsningar med tillsammans 86 deltagare. Föreläsningen har 
kombinerats med att vi ätit lunch för de som önskat detta. Lunch har inte varit något krav för 
att komma på föreläsningen. Lunchen har levererats av Kocken & Kallskänkan. Föreläsare 
har varit: Diabetes-Bibbi Smidhe Ekman, Att må bra-Hanna Wallin, Författaren  
Lars-Åke Skagegård samt Konsumentfrågor i dag och i morgon-Elin Lundgren från 
Riksdagen. 

STUDIER 

Programkommittén har bestått av Birgit Ahlgren, Rune Carlsson, Agneta Persson, Eva Tverin 

och Ingegerd Wåhlin. De har haft 6 sammantäden under året. Kommitténs uppgift är att ta 

fram idéer till studiebesök, kulturaktiviteter och underhållning till trivselträffarna. De ska 

också vara lyhörda för vad medlemmar kan uttrycka av egna idéer.    
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STUDIEBESÖK MED MERA  

Utbildningar och sammanträden som studieorganisatören tagit del av: 

En träff i PRO Uppsala Samorganisations regi den 13 mars hos Latitude 59.  

 

Studiebesök har gjorts vid Skogsbackens Ost den 5 juni med 14 deltagare. Vi avslutade 

studiebesöket med kaffe och förtäring vid Salnecke Slottscafé. 

 

Den 12 augusti besökte vi ”Titanic” utställningen vid Fyris Hov. Det var 24 deltagare som såg 

utställningen. 

 

Under studieåret 2019 har vi haft 20 cirklar. 

Cirklarna drivs i samarbete med ABF. Under Vårterminen 10 cirklar och under Höstterminen 

10 stycken. Sammanlagt har vi ägnat 363 timmar åt studier och träffats vid 121 tillfällen 

under året. Varje cirkel har en cirkelledare. 

 

Ledare för cirklarna är:  

Bokcirkeln         Birgit Ahlgren 

Datakunskap (Grund)   Ingegerd Wåhlin 

Hobbycirkeln                         Åsa Jansson 

Jazzens historia                                      Birgit Ahlgren/Roland Ahlgren   

Körsång                                                   Börje Westergren 

Matcirkeln                                          Sven Dahlin 

Vinkunskap 1                                        Birgit Ahlgren 

Vinkunskap 2                                       Gunilla Hellund 

Ansvarig för Vinkunskapen Ulf Lindberg  

 

Ny cirkel under hösten: ”Trafik i nutid” för endast kvinnor. Cirkelledare: Pelle Ericsson. 

Cirkeln kallades Fix och Trixs med bilen. I huvudsak har deltagarna fått jobba med trixiga 

manövrar såsom fickparkeringar, backa och köra in i trånga parkeringsrutor, 

serpentinbackning m.m. Även tränat att köra effektivt på små smala vägar där möte kan 

förekomma. Syftet med cirkeln var att öva upp manöverförmågan och rumsuppfattningen (vår 

spatiala förmåga) genom att träna tittandeteknik. Alla deltagare har individuellt utvecklats 

mycket bra. 

 

Styrelsen har genomfört en cirkel i Nya ”Handlingsprogrammet” under hösten. 

Kören: har haft 3 framträdande under året. 
 

FRISKVÅRD 

För friskvården har Åke Wenström (smmankallande), Bernt Andersson, Pelle Ericsson, 
Staffan Larsson, Berit Sjulander och Kjell Tverin svarat. De har haft 4 möten under året. En 
”Allaktivitetsdag” genomfördes den 17 april med 27 deltagare. Stavgång, Boule, Kubb och 
Pilkastning stod på programmet. Den 15 maj gjorde vi en cykeltur till Valsgärde med  
27 deltagare. Åke Wenström berättade om Valsgärdets skeppsgravar. Den 25 juni och  
 

6 augusti åkte entusiaster till Hallstavik på speedway, tillsammans 9 deltagare. Det stektes 
Kolbullar vid Tipptoppen den 16 augusti med 29 hungriga deltagare.  

Åke Wenström har deltagit i Distriktets Friskvårdskommitté vid ett tillfälle. 
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Boule 

För Boulen har 25 personer (13 kvinnor och 12 män) deltagit. Boulen startade den 16 april 
och avslutades för säsongen den 8 november. Det blev 60 tillfällen med sammanlagt 842 
gånger med både nya och gamla veteraner som spelade och hade kul. Årets Boulemästare blev  
Jane Aringskog och Eva Tverin. 

RESOR 

Forsbergs Buss ordnade en reseledarträff i Harbo den 21 januari. Eva Tverin och  
Kerstin Wennberg deltog. PRO Uppsala Samorganisation ordnade en aktivitetsresa ”prova på 
aktiviteter” med Cinderella den 14 – 15 mars. Vi var 24 deltagare som följde med på resan. 
Resealliansen ordnade en resa den 12 juni med tema ”Åland över dagen”. Från PRO Storvreta 
var vi 5 deltagare. Eva och Kjell Tverin var med på avtalsresan med Birka den 26 – 27 
augusti. Det presenterades resor tillsammans med Perssons Buss. Kerstin Wennberg och 
Ingegerd Wåhlin var med på ett Frukostmöte med Viking Line den 15 oktober. De 
presenterade bland annat vad som de har på agendan under 2020. 

Viking Line har träffat oss några gånger under året för planering av resor mellan oss och dem.  

Den 20 maj träffade vi PRO Vattholma för att påbörja ett samarbete med bland annat resor. 
Ingegerd Wåhlin, Kerstin Wennberg och Eva Tverin deltog. 

TEATER 

Vi har gjort 1 teaterbesök med tillsammans 2 deltagare. 

IT/HEMSIDAN 

För Hemsidan har Lars Nordström ansvarat. Medlemmarna har möjlighet att se dagsaktuell 
information på ett enkelt och övergripande sätt genom aktivitetskalendern samt kortare 
reportage om intressanta händelser i föreningen. 

Den 7 maj var vi tre stycken hemma hos Agneta Darberg och fick informaation om hemsidan. 
Vi som var där var Ulf Lindberg, Lars Nordström och Ingegerd Wåhlin. 

KONSUMENTASVARIG/PRISUNDERSÖKARE 

Prisundersökning har gjorts vid ICA-Solen i Storvreta, Coop i Storvreta, Luthagens Livs samt 
ICA City i Uppsala. Undersökningen gjordes den 6 november.  

Ansvarig prisundersökning har varit Per Ericsson och Berit Gravsjö Ericsson  
 
Lotteriansvarig/Teaterombud har varit Eva Arvidsson  

Trafikansvarig/Säkerhet har varit Per Ericsson 

EKONOMI 

 

Se Årsbokslut i särskild bilaga. 

Styrelsen föreslår, nu när Jubileumskontot är avslutat, att utgående balans 2019 överförs som 

ingående balans 2020.  

ÖVRIGT 

Loppis genomfördes i Storvreta Centrum den 25 och 26 maj. Medlemmarna hade skänkt varor 

och inkomsten gick till 60-års Jubileet. Ett stort tack till alla medlemmar som skänkte varor.  

I November skickade styrelsen en skrivelse till Storvreta Vårdcentral då medlemmar upplevt 

att det var svårt att kontakta vårdcentralen. Före detta Verksamhetschef Margareta Åkerstedt  
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deltog i ett styrelsemöte den 4 november och informerade om Vårdcentralens verksamhet. 

Informationen delgavs medlemmarna på Höstmötet den 14 november. 

 

TACKKORT/JULKORT 

Våra sponsorer till vårt 60-års jubileum har fått vår jubileumsskrift. Dessa är:  
City Gross-Boländerna, Eckerölinjen, ICA Solen, ICA Kvantum, Kocken & Kallskänkan, 
Lindvalls Kaffe, Specsavers, Vobis, Viking Line, Willys-Gränby, Weneco,  
Bilakuten i Storvreta AB. Övriga som har fått tackkort/Julkort är: Centrumblommor,  
Kocken & Kallskänkan och.Storvreta IK.  

SLUTORD 

Som ordförande ber jag att få framföra ett varmt TACK till alla som förtjänstfullt genomfört 
sina uppdrag och till alla medlemmar som deltagit i föreningens olika aktiviteter med gott och 
glatt humör. Till Er som bidragit med sång och musik samt haft föredrag och lett olika cirklar 
vill jag framföra föreningens stora uppskattning. Vidare vill jag tacka de avgående 
förtroendevalda. 

Styrelsen tackar alla medlemmar för visat förtroende och deltagande under året. 

På styrelsens vägnar: 

 

__________________________  ____________________________ 

 Ordförande Ingegerd Wåhlin           Vice Ordf. Berit Gravsjö Ericsson 

 

 _________________________ _____________________________ 

Sekreterare Ianeric Boström Kassör Ulf Lindberg 

 

__________________________ ______________________________ 

Studieorganisatör Birgit Ahlgren Hemsidesansvarig Lars Nordström 

 

___________________________  _____________________________ 

Medlemsansvarig Kerstin Wennberg Ledamot Eva Arvidsson 

 

___________________________            _____________________________ 

Kontaktombud/Ledamot Eva Tverin Trafikansvarig Per Ericsson 

 

___________________________ 

Friskvårdansvarig/Ledamot Åke Wenström 

 

Bil: 

Årsbokslut 


