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Fredagen den 18 februari samlades SPF-medlemmarna till möte på Skeppet i Bålsta. Glada 
människor hade mycket att prata om och det tog en stund innan ordförande Per-Eric 
Josefsson, Peje, kunde lugna ner församlingen och hälsa alla välkomna.  

Den annonserade underhållningen var inställd på grund av sjukdom och i all hast hade 
programkommittén, med Börje Pettersson i spetsen, engagerat Kjell Sandell och Lars 
Johansson från Håbo Kultur och Hembygdsförening. Denna har en grupp som arbetar med 
inventering av torp i Håbo kommuns fem socknar. Många torp är rivna och existerar nu 
endast som övervuxna grundstenar men genom husförhörslängder kan man oftast lokalisera 
dem. Gruppen räknar med att det finns ca 300 torp, och man förbereder utgivning av en bok 
med uppgifter och position av varje torp. Kjell och Lars visade ett bildspel om hur 
inventeringsarbetet går till.  

Efter föredraget serverades kaffe med snörgås och nu var det tid att starta årsmötet. Som 
första punkt kallades till en minnesstund över avlidna vänner där Göte Ingelman  läste en dikt, 
”Tänd ett ljus”, och musiklärarna Anna-Karin Norrby (flöjt) och Mats Sjökvist (piano) 
spelade vacker musik med inlevelse. Efter minnesstunden överlämnade Peje ett stipendium 
till Musikskolans elever. 

Yngve Färnström och Anita Wahlström valdes till ordförande respektive sekreterare för 
mötet. Efter föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning lästes 
revisionsberättelsen upp av revisorn Marjo Henriksson, varefter styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för år 2010. Budgeten för innevarande år omfattar 419 000 kronor och den 
betydande verksamhetsplanen för år 2011 godkändes av årsmötet, samt beslöt man att 
årsavgiften för 2012 skall vara oförändrat 190 kronor.  

Den nya styrelsen består av Per-Eric Josefsson, ordf., samt Bengt Jansson, Yvonne Lindström, 
Göran Ohlsson, Hans Finnman, Marjo Henriksson, Eva Lidö, Agneta Wahlström och Christer 
Ridderstråle.  

Efter val av revisorer och valberedning upptog programmet övriga frågor. Där diskuterades 
Skeppets parkeringsplats som förminskats genom grannfirmans uppställning av bilar. Göran 
Ohlsson från Gårdsrådet berättade att denna fråga tagits upp med fastighetsägaren och 
kommunen som hyr Skeppet i första hand. Fotsättning följer. 

 Därmed var det tid för att överlämna utmärkelser till förtjänta medlemmar. Årsmötet 
tilldelade hedersmedlemskap till Gun-Britt Renefalk och Börje Karlsson för deras bestående 
insatser för föreningen. SPF-förbundets hederstecken i silver tilldelades Margith Nyström, 
Agneta Wahlström, Eva Lidö, Bror Wahlström och Ulf Weinberg. Avgående styrelseledamot, 
de belönade medlemmarna samt alla funktionärer vid mötet tackades med blomsterbuketter, 
varefter Yngve uttalade ett tack till den avgående styrelsen och ett ”lycka till” till den 
tillträdande varefter årsmötet avslutades med ett klubbslag. 

Peje återtog kommandot och förrättade den sedvanliga lotteridragningen där vinsterna denna 
gång var slöjdalster skapade och skänkta av medlemmen Sten Korch. Och här börjar ett nytt 
och intressant verksamhetsår för SPF Håbo. 
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