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Årsstämma 13 februari 2018 
 
Vår ordförande Birgitta Brynnel hälsade ett hundratal medlemmar välkomna 
till 2018 års Årsstämma och började med parentation för de 19 medlemmar 
som lämnat oss under 2017. 
 
Efter dikt och psalmsång öppnades årsstämman. 
 
Till ordförande för mötet valdes Birgitta Karlfeldt och till sekreterare Rolf 
Andersson. Ann-Marie Norberg och Mats Halvarez valdes att justera 
protokollet tillsammans med ordförande. Mer om vad som avhandlades 
kommer i Medlemsbrev nr 2. 
 
Birgitta Karlfeldt ledde oss proffsigt och med glatt humör genom alla beslut 
och val och snart var det dags för gott kaffe och ännu godare semla. 
 
Efter kaffepausen började informationen om kommande aktiviteter under 
våren. 

 Margareta Ekström vädjade om hjälp med torsdagskaféerna 

 Berit Selleryd riktade ett stort tack till alla brevduvor för allt jobb de 
lagt ner för att dela ut Medlemsbrevet. I fortsättningen kommer detta 
att skickas ut via posten. 

 Berit Larsson berättade om kommande cirklar: 
o Levnadsberättelser startar om flera anmäler sig. 
o Hjärt- lungräddning kommer också om det kommer in 

anmälningar 
o Backgammon efterlyser intresse 
o Tisdagsföreläsning 20 februari, Civilförsvaret och 20 mars, Vad 

rör sig i trafiken. 
o Musiklyssningen startar 21 februari 
o Digital bildhantering börjar 22 februari 
o Haninges historia 28 februari, Fors gård och Åby i 

föreningslokalen 
o Matlagning finns 2 platser kvar 
o Windows 10 några platser kvar  

 Per-Erik Mattsson förtydligade att medlemsavgiften för 2019 blir 
oförändrad (275:-) trots att förbundet höjer sin medlemsavgift med 
30:- per person. 

 Kerstin berättade om kommande resor: 
o 12 mars Caféresa med Viking Line, Jan Eliasson föreläsare. 

Herman Lindkvist kommer i oktober. 
o Bert Irveros håller i museibesök 26 mars till Vikingamuseet. 
o Sandhamn 8 juni  
o Skottland i augusti, 18 anmälda, några platser kvar. 
o Helsingfors med Chess 19 – 20 september 
o Södra Öland 23 – 25 april med Gunnar Hellström 

 Eivor Dissing Wester pratade om  
o 40-årsjubileet 
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o Landskapsresan går till Skåne 13 – 16 juni 
o Vårlunch någon av dagarna 21 – 23 maj 
o Kulturpromenaderna börjar i april 
o Föreningen har hyrt en föreställning, 120 platser,  RoJ- teatern 

6 maj Råttfångaren från Hameln kl 16.00. 

 Kristina Löttiger informerade om Formiaresan. 
 
Så var det dags för dragning i lotteriet med som vanligt fina priser. Vi tackar 
Ella Persson för alla år som hon har tagit hand om lotteriet när hon nu slutar 
som lotteriansvarig. 
 
Birgitta Brynnel avslutade mötet med att önska alla en fortsatt bra dag. 
 
Vid pennan 
Ingrid Knutson 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


