
SPF Uppsaladistriktet 

Årsstämma 2013  
Den 3 april kallade distriktet till 

Årsstämma och SPF Håbos fem om-

bud for till Viktoria Hotell & Konfe-

rens vid Uppsala. 

Distriktsordförande Laila S. Eriks-

son öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. I vanlig ordning tändes ett 

ljus och de två spelmännen, Stefan 

Larsson och Mattias Jansson, spela-

de vacker musik som parentation 

över avlidna medlemmar. Distriktets 

kulturstipendium överlämnades till Margit Jansson från SPF Järnet. 

Dr Ingegerd Alvén höll ett utomordentligt bra anförande om åldran-

de och lyckades väl få med nästan alla defekter som drabbar männi-

skor som blir gamla. Emellertid klargjorde hon att åldrande inte är 

någon sjukdom och man måste se positivt på livet även som gammal. 

Hon påpekade att man skall vara försiktig med läkemedel och ta bort 

sådant som inte behövs. Bernt Fredriksson talade över ämnet Ålde-

rism, d.v.s. åldersrelaterad diskriminering, och visade med siffror 

hur samhället drar nytta av allt det arbete som åldringar utför i det 

tysta, där kanske anhörigvård och barnpassning är de största poster-

na. 

Till ordförande vid stämman valdes Lennart Sandberg, Vaksala, och 

som v. ordförande Gun-Britt Renefalk, Håbo. Till sekreterare valdes 

Margareta Parkstam, Björken.  



Förhandlingarna genomfördes utan större diskussioner och sedan de 

ekonomiska räkningarna fastställts beviljades styrelsen ansvarsfri-

het.  

Verksamhetsplan och budget fastställdes för kommande år och ny 

distriktsstyrelse valdes: Ordförande Laila S. Eriksson - Svartbäcken, 

Birgitta Berglund – Sunnersta, Olle Josefsson – Enabygden, Göran 

Pilström – Havsörnen och Göran Ohlsson – Håbo. Följande personer 

har ett år kvar på sitt mandat i styrelsen: Sonja Åneman – Gottsun-

da, Sven-Olof Andersson – Rospiggen, Margareta Parkstam – Björken 

och Alf Karlsson – Enabygden. 

Till den nya valberedningen valdes, bland andra, Per-Eric (Peje) Jo-

sefsson, Håbo. 

Efter avtackningar av avgående ledamöter m.fl. avslutades förhand-

lingarna. 

Sverker Jonasson 

 

Notera: Protokoll från årsstämman kommer så småningom att läggas 

ut på Distriktets hemsida. 

 


