
Föreningens 41:a årsmöte i Linderås 2012-02-10. 

Årsmötet var mycket välbesökt. Det var förlagt till Församlingsgården i Linderås. Efter ordföranden 
Astrid Håkanssons välkommen till alla, hölls parentation över de under året avlidna medlemmarna. 
Efter ljuständning och en stund av stillhet sjöngs gemensamt "Härlig är jorden". 

Ett ljus för varje avliden medlem.      Kören med, Sarah Gustavssonn som ledare, framförde 
 ett fint sångprogram. 

Presidiet med Gunnar Blomgren 
som ordförande och Inger  
Axelsson som sekreterare  

Göran Adolfsson redovisar föreningens ekonomiska 
läge. Inger Hill och Lars Åkesson ger valberdningens förslag på 
olika funktionärer m.m. 

 Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet och sedan tog de olika valen vid. 
 Två nya ledamöter valdes in i styrelsen.  
 De är Kerstin Lundberg och Åke Friberg som ersätter Gunnel Karlsson och 
 Sture Wik som lämnar styrelsen. Omval på Stina Carlfors och Astrid Håkansson.  
  Kvarstående i styrelsen Göran Adolfsson,Inger Axelsson, Karl-Axel Nilsson och  
 Jan-Åke Nyqvist. Astrid Håkansson är vald till ordförande för ännu ett år. 



 Den nya styrelsen: Fr. vä. Åke Friberg (nyvald), Karl-Axel Nilsson, Kerstin Lundberg (nyvald), 
 Astrid Håkansson, ordf. Göran Adolfsson, (delvis skymd), Stina Carlfors och Inger Axelsson. 
 Jan-Åke Nyqvist var bortrest vid tillfället som bilden togs.. 

För ett tydligt och väl genomfört 
styrelsearbete under många år samt 
som vice ordf. i föreningen fick 
Sture Wik blommor, diplom och 
SPF's silvernål till tack för allt 
nedlagt arbete. 

Gunnel Karlssonh har varit  
styrelseledamot i föreningen under 16 år. För 
allt arbete avtackades hon med 
blommor, diplom och SPF's silvernål.  

Blommor till Georg Luhmer som tack för 
alla de resor han tagit initiativ till. Och 
genomfört dem till resenärernas glädje 
och stora tacksamhet. 



 Lars Åkesson lämnade valberedningen efter 2 år och avtackades med blommor.  
 Väntjänsten gör ett så starkt, fint och uppskattat arbete. De gläder många vars dag kan  
 vara lite grå många gånger.  
 Med blommor till, fr.vä. Anita Nelson, Alva Grahn och Margareta Adolfsson vill föreningens 
 alla medlemmar visa sitt tack till dem. 

 De avgående roteombuden fick blommor och applåder till tack för alla välordnade 
 månadsmöten och andra tillfällen. 

 Innan Kerstin Thorberg, från Jönköping berättade om och visade bilder från en resa 
 till Kina informerade Bertil Carlfors om de resor som inom föreningen planeras  
 för vintern - våren. 

 Årsmötet avslutades med kaffe och lotteridragning. Innan nationalsången riktades  
 ett varmt tack till roteombuden för kaffebordet med bröd, dukning och all omtanke m.m. 


