
Årsmöte med efterföljande underhållning ”En csardas till kaffet  

21 februari 2020 

Det var rekordmånga deltagare, 118 röstberättigade medlemmar och 7 vänmedlemmar +  

några intresseanmälda.  

Var det kanske semlorna som bjöds till kaffet som drog? De 120 inköpta semlorna räckte inte till, utan fler 

fick hastigt inhandlas.  

Vin till självkostnadspris fanns som vanligt på månadsmötena för dem som så önskade.  

 

 

 

Ordförande Lars-Åke 

hälsade välkomna och 

inledde mötet med att 

tända ett ljus och be om 

en tyst minut för de 

medlemmar som hade 

avlidit under året. 

 

Mötesordförande var vår 

tidigare ordförande Rolf 

och sekreterare var 

föreningens nuvarande 

sekreterare Vivian. 

 

Lars-Åke föredrog 

verksamhetsberättelsen. 



 

 

 

Kassören Birgitta gick igenom 

de ekonomiska bitarna, 

årsredovisning och resultat- 

och balansräkning och senare 

under mötet även den 

föreslagna budgeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorn Ingrid föredrog 

revisionsrapporten och 

föreslog ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

 

 

 

 

 

Valberedningens ordförande 

Margaretha lämnade val-

beredningens förslag och 

årsmötet beslöt enligt 

förslaget. 



 

 

 

 

De avgående ledamöterna Gunnar 

och Ann avtackades och båda fick 

också förbundets silvernål för ”stora 

insatser för föreningen under ca 5 

års tid”.  

De kommer emellertid inte att 

släppa alla uppdrag för föreningen. 

Gunnar kommer att fortsätta som en 

av föreningens två representanter i 

Stadsdelens PensionärsRåd (SPR) 

och Ann kommer att fortsätta att 

ordna resor tillsvidare som 

adjungerad i styrelsen. 

 

 

När själva årsmötet var avklarat var 

det dags för underhållning.  

Mona Rosell bjöd tillsammans med 

pianisten Wojtek Rutkowskis på 

smekande wienermelodier och eldig 

csardas. 

Mona både spelade violin och 

sjöng. 



 

 

 

 

Mona bjöd verkligen på sig 

själv i ”mellansnacket” och 

drog t.o.m. en värmlands-

historia mellan låtarna, 

värmländska som hon var. 

Hon demonstrerade också sin 

vackra dirndl-dress. 

 

 

 

 

 

När det blev csardas försökte 

Mona locka upp några 

dansare, men det var bara 

några modiga som hör-

sammade uppmaningen. 

 

 

 

 

 

 

Alla andra bara lyssnade och 

njöt av den vackra musiken. 



 

 

 

 

Ett extranummer blev det också på 

begäran.  

Då framförde Mona den kända 

Skrattarian ur operetten Läder-

lappen, fast hopdragen till en(!) 

minut.  

Den speciella versionen hade hon 

tävlat med i en stor internationell 

tävling, World Championships of 

Performing Arts, och vunnit 

silvermedalj för, vilket hon förstås 

var stolt över. 

 

Mona och hennes ackompanjatör 

Wojtek avtackades med varma 

applåder från den förtjusta publiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nybildade styrelsen samlades 

efter mötet för ett första konstitu-

erande möte i annan lokal. 

Här ser vi från vänster: Diwert 

Fredler (nyval), ordförande Lars-Åke 

Hovén (omval), Ulla Lundström, 

Birgitta Airas, Börje Granath, Mailis 

Malmquist (nyval), Margareta 

Regnström (omval), Britt-Marie 

Öquist och Vivian Johansson 

(omval). 


