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Årets stämma arrangerades på Viktoria i Uppsala den 17 april. Deltagare var om-

bud och funktionärer från distriktets 34 föreningar samt fanns det dessutom re-

presentanter för den nystartade SPF Jernet. Torparensemblen under Taimi Jo-

hansson underhöll med trevlig musik. 

Mötet öppnades av distriktsordförande Laila S. Eriksson som hälsade alla välkom-

na. Därefter överlämnades distriktets kulturstipendium till Barbro Eriksson, SPF 

Björken, som under mer än 40 år arbetat med att förädla lin och väva stora arbe-

ten i detta material. Hon har även varit ledare för kurser i vävteknik samt erhållit 

flera priser för sin verksamhet.  

Distriktet har haft en rekryteringstävling i samband med 100-lappskampanjen i 

höstas. Marknadskommitténs ordförande Per-Eric Josefsson, Peje, delade ut 1:a 

pris till SPF Trögd som haft den procentuellt största tillströmningen samt även 

1:a pris till SPF Håbo som värvat flest medlemmar räknat i antal.  

 

Delegaterna samlade med SPF Håbo i fokus 



 

 

Jan-Olof Aggeborn, som är styrelsens representant för folkhälsokommittén, upp-

manade mötesdeltagarna att öka deltagandet i kurser, konferenser samt att svara 

på utsända meddelanden. 

Förbundets nye kanslichef, Stickan Karlsson, var inbjuden och höll ett anförande 

med rubriken: ”SPF - Framtidens pensionärsförbund”. Stickan talade om behovet 

att tänka strategiskt och driva framtidsfrågorna. Just nu har förbundet 267 000 

medlemmar men det är viktigt att värva nya medlemmar. Vi måste utveckla verk-

samheten, öka kraven på oss själva och samhället. 

Ann-Marie Wimmerstedt, som ingår i Landstingets pensionärsråd (LPR), berättade 

om arbetet inom rådet. Många frågor diskuteras, allt ifrån kollektivtrafik, hög-

kostnadsskydd, distriktssköterskemottagningar, neddragning av geriatrikavdel-

ningar och vårdavgifter till parkeringsavgifter vid UAS. 

Därmed kunde årsstämman öppnas. Som vanligt hölls först en parentation efter 

avlidna medlemmar med vacker musik av Torparensemblen. Stycket var Sicilienne 

av G.B. Pergolesi (1710 – 1736).  

Till ordförande för mötet valdes Lennart Sandberg, SPF Vaksala, v. Ordförande 

Gun-Britt Renefalk, SPF Håbo, och som sekreterare Karin Wahlstedt, SPF Lutha-

Peje delar ut rekryteringspris till Ulla från SPF Trögd som visat sig vara en hejare på tele-
fonförsäljning 



gen. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter bevil-

jades styrelsen ansvarsfrihet på revisorernas rekommendation. Verksamhetsplan 

för 2012 och budget för åren 2012, 2013 och 2014 godkändes. När det gällde års-

avgiften till distriktet uppstod debatt. Styrelsen hade föreslagit en ökning till 40 

kronor per medlem f.o.m. 2014. Efter votering beslöt stämman att gå styrelsen till 

mötes. Sedvanliga val förrättades och den nya distriktsstyrelsen består av ordfö-

rande Laila S. Eriksson (Svartbäcken), Rosa Östh (Grillbyorten), Sven-Olof Lars-

son (Luthagen), Jan-Olof Aggeborn (Havsörnen), Göran Ohlsson (Håbo), Sonja 

Åneman (Gottsunda), Sven-Olof Andersson (Rospiggen), Margareta Parkstam 

(Björken) och Alf Karlsson (Enabygden). 

Efter behandling av övriga frågor kunde Laila slutligen avlysa 2012 års stämma 

med ett tack till alla deltagare. 

 

Sverker Jonasson 


