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Östen Lundström förklarade årsmötet öppnat och höll en parentation 
över de under året avlidna medlemmarna. Deras minne hedrades 
genom tändande av ett ljus och en tyst minut.

Till mötets ordförande

valdes som många år

tidigare Gunnar Hovgard

och till sekreterare Lars

Leonardsson.

Efter föredragningslistans

genomgång kunde vi 

konstatera att vi fått en

nygammal ordförande i Inga Lisa Elzer och en nytillkommen

ledamot Katarina Hahne och en vakant plats. Fyra ledarmöten har 
tackat för sig och det innebär att vi har en styrelse med ordförande 
och fyra ledarmöten och en vakant plats.  

Mycket arbete har lagts ner på att rekrytera nya styrelsemedlemmar 
och ni som är tveksamma kom med på något av styrelsemötena, 
torsdagen före månadsmötet, för att se hur det går till och bidrag med 
lite erfarenhet och tips.

Inga Lisa tackade för 

förtroendet och hennes 

första uppgift var att 

avtacka avgående 

ledamöter. 

Östen Lundström som var 

den första ordföranden i 

den sammanslagna 

föreningen och kassör i Rosendal under många år. Samma gäller 
Östens fru Lisbeth som har varit ledamot och en fena på att tigga fina 
priser till vårt lotteri och suttit med i programkommittén.  Kerstin 
Ericsson  var kassör i Smörslottet i många år och sedan i Björkekärr.



Inger Benjaminsson har varit ledamot ett år men på grund av 
sjukdom kan hon inte fortsätta med styrelsearbete.

Ett STORT TACK!! till er alla för allt arbete ni har tillfört föreningen 
under många år. TACK TACK!!

Efter årsmötet bjöds det på kaffe och räksmörgås och så blev det 
dragning av lotteriet med många fina priser.

Korg från ICA Prima  i Sävedalen, två Aladdin och två Paradis 
chokladkartonger från ICA Kvantum Munkebäck och sex 
presentkort från Jerkstrands Trätorget och en bok ”Lucy Strike” av 
J-O Nilsson. Inget dåligt prisbord!

Per Olof som här vinner korgen

från Prima har ritat och gjort

gratulationskorten vi får från 

föreningen vid jämna år och så 

håller han och hustrun Gerd i  

Vinprovningen. Väl bekommet

Per Olof och Gerd! 

Under tiden underhöll ” Silverrävarna”, fem damer sjöng välkända 
låtar och spelade ukulele till det. En bra avslutning av årsmötet!


