
Årsmötet 16 februari 2018 med underhållning av ”Malins sångstund” 

 

 

 

 

Över 100 medlemmar samlades 

till årsmöte i aulan i Axelsberg, 

där vi nu åter är välkomna. 

 

Det hade dukats för kaffe och 

semla och många började direkt 

låta sig väl smaka. 

 

 

 

 

När själva årsmötesför-

handlingarna började, så var det 

vår tidigare ordförande Rolf 

Lindquist som valdes till 

mötesordförande. Med sig på 

podiet hade han Ann, som var 

månadens ordförande och Vivian 

som valdes till sekreterare för 

mötet. 

 

 

 

 

 

 

Vår kassör Birgitta föredrog 

styrelsens årsredovisning och 

senare även budgetförslaget, 

vilka båda godkändes av mötet. 



 

 

 

 

En av revisorerna, Ulf 

Tidbeck, som senare 

omvaldes, läste upp 

revisorernas berättelse 

och förordade ansvars-

frihet för styrelsen. 

 

Under mötets gång 

utsågs vidare Rolf 

Lindquist till heders-

medlem för sina 

mångåriga och värde-

fulla insatser för 

föreningen och det 

gjordes även en smärre 

justering av förenings-

stadgarna.  

 

Det förrättades förstås 

också sedvanliga val till 

styrelsen. 

Valberedningen hade 

denna gång äntligen 

hittat en kandidat till 

ordförandeposten, efter 

att styrelsen under det 

gångna året haft ett 

system med roterande 

ordförandeskap. Lars-

Åke Hovén valdes 

enhälligt till ordförande 

på ett år. 

Förutom heders-

medlemskapet så 

delades också 

hedersutmärkelser ut till 

en rad förtjänta 

funktionärer, som gjort 

stora insatser för 

föreningen. Här ser vi 

från vänster  

Eivor Woods, 

Marianne Rodin,  

Leif Mattsson,  

Karin Hjärtén,  

PO Hedberg, 

Berit Gyllebrandt och 

Marianne Eckerström 

med diplom, silvernålar 

och blommor. 

 



 

 

 

Här ser vi vår nye hedersmedlem 

Rolf med tecknen på sin nya 

värdighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är vår nye ordförande Lars-Åke, 

som redan under en tid har fått 

chansen att sätta sig in i styrelsens 

arbete som adjungerad. 

 

 

 

 

 

 

 

När årsmötet hade avslutats begärde 

Georg Wergeman ordet. Han ville 

tacka styrelsen och alla funktionä-

rerna för ett gott arbete för att göra 

vår förening så aktiv och trevlig. Alla 

övriga gav en instämmande och varm 

applåd. 



 

 

 

Efter årsmötet fanns möjlighet att köpa 

ett glas vin, innan underhållningen tog 

sin början. Denna möjlighet har blivit 

mycket uppskattad under försöksåret, 

så det kommer att fortsätta tillsvidare. 

 

 

 

 

 

 

Så var det” färdig-riggat”, så att Malin 

Melin Carlsson kunde inleda sin 

sångstund. 

 

Det blev en nostalgisk musikkavalkad 

med sångpärlor från jazzens värld. 

 

Frank Sinatra och hans Rat Pack-

kollegor var en viktig inspiratör för 

Malin berättade hon, så vi fick höra 

många kända låtar ur deras repertoar. 

 

Monica Zetterlund, The Andrew 

Sisters och Nat King Cole var några 

andra som Malin har med i sin digra 

repertoar. 



 

 

 

 

 

Det svängde rejält när Malin sjöng ut 

och hon fick snabbt publiken med 

sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter den härliga konserten fick 

Malin varma applåder och en 

blombukett av dagens ”blomster-

flicka” Ulla. 



 

*************************************************************************** 

När besökarna troppade av och funktionärerna tog hand om röjningen av lokalen, samlades styrelsen för 

ett första konstituerande möte. Förutom att vi nu har en ordförande igen, åtog sig Margareta Regnström att 

vara vice ordförande. I övrigt blev det inga förändringar i fördelningen av uppdrag, utan alla fortsätter med 

sina ansvarsområden. 

 

Här är styrelsen efter årsmötet. Från vänster Vivian Johansson (omval), Lars-Åke Hovén (nyval),  

Margareta Regnström (omval), Ulla Lundström, Gunnar Carlsson (omval), Berit Sandelius, Birgitta Airas, 

Ann Falk (omval) och Britt-Marie Öquist. 


