
Årsmöte i SPF Håbo 
 
När ordföranden i SPF Håbo, Per-Eric Josefsson, öppnade årsmötet kunde han 
hälsa över hundratalet medlemmar välkomna till Skeppet. 
 
 
 
Mötet gästades av radiojournalisten Birger Eriksson, 
som kåserade om kända radioröster.  
Det var många gamla bekanta radiokändisar som 
åhörarna via inspelningar fick nöjet att lyssna till. 
Programmet var mycket uppskattat. 
 
 
 
 
 
 
En pensionärsträff utan kaffepaus är otänkbart, och även denna gång hade dagens 
kökspersonal gjort sitt bästa för att tillfredsställa mötesdeltagarna.  
Efter kaffet vidtogs förhandlingarna, som inleddes med parentation över de 
medlemmar som avlidit under det gångna året.  



Göte Ingelman citerade valda delar ur Psaltaren och texter av Dan Andersson. 
Deltagare från Håbo musikskola framförde Sicilliano av Gluck och Du skall gå 
genom tysta skyar av Dan Andersson/Gunde Johansson. Arrangemanget var 
mycket stämningsfullt. 
 
Nu var det dags för Yngve Färnström att greppa ordförandeklubban och likaledes 
för Agneta Wahlström att fatta sekreterarpennan för att leda förhandlingarna. 
Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen haft ett mycket framgångs-
rikt år vad gäller aktiviteter och medlemsökning. 
Så vidtog de obligatoriska valen. Till ordförande för 2010 omvaldes Per-Eric 
Josefsson (Peje). Styrelsen består i övrigt av följande personer: Mona Björklund, 
Eva Lidö, Agneta Wahlström, Karl-Erik Hamström, Yvonne Lindström, Göran 
Ohlsson, Bengt Jansson (nyval) och Hans Finnman (nyval). 
 
Till revisorer valdes Bengt Johansson och Marjo Henriksson med Håkan Jonsson 
som ersättare. Nominerade till KPR (kommunala pensionärsrådet) 2011 - 2014 är 
Roza Babec och Bengt Gusén med Anette Finnman som ersättare. 
 
Allt föreningsarbete inom SPF bedrivs helt ideellt. Därför är det särskilt 
motiverat att ge en utmärkelse till dem som gjort sig förtjänta av en sådan. 
Birgitta Pettersson och Joachim Tiefensee fick mottaga silvernålen, diplom och 
blommor för gedigna insatser inom olika områden i SPF. Även Sverker Jonasson, 
som avböjt återval till styrelsen, avtackades med en blomsterkvast.  
 
Yngve Färnström framförde medlemmarnas tack till styrelseledamöterna för de-
ras arbete och önskade ett lika framgångsrikt kommande år. 
 
Sista punkten på årsmötet var lotteridragningen och där fick en del lyckliga 
vinnare sin utdelning. 
 
 
Karin Seger 


