
SPF Tranås-Seniorernas årsmöte startade med att ordf. Astrid hälsade oss välkomna och sedan 
tillsammans med Inger höll parentation över föreningens under året sex avlidna medlemmar. 
Sedan övergick mötet till verksamhetsberättelse år 2013, där kassaförvaltarens ekonomiska 
berättelse för verksamhetsåret och revisorernas berättelse inte visade något att klaga på. Styrelsen 
beviljades samtidigt ansvarsfrihet. Styrelsens förslag till årsavgift 250:- för 2015 samt 
vänmedlemskap fastställdes. 
Val av styrelse. Kvarstående i styrelsen ytterligare 1 år: Karl-Axel Nilsson, Göran Adolfsson, Inger 
Axelsson och Jan-Åke Nyqvist. Omval av 2 ledamöter för 2 år.  
Nyval av 1 ledamot för 2 år Solbritt Gustavsson. 
Val av ordförande i föreningen tillika styrelseordförande för 1 år Jan Ågren. 
Val av 2 revisorer för 1 år Sven Dufva och Mats Fredriksson, ersättare Karin Glatz. 
Nyvalda funktionärer: Bowling Olle Carlfors. Roteombud Sommen Margaretha Lago, 
Säby Birgitta Gustavsson. Valberedning Astrid Håkansson (sammankallande). 
Övriga funktionärer omvaldes. 

Sekr. Inger och ordf. Astrid höll parentation över avlidna medlemmar. 



Till ordförande för årsmötet valdes Siw Warholm, sekreterare Inger Axelsson och Gunnar Lindén 
(valberedningen). 



Jan-Åke läste upp verksamhetsberättelsen för år 2013. 



Kassaförvaltare Göran berättade om föreningens ekonomiska verksamhet år 2013. 



Revisorernas berättelse hade heller inget att klaga på, så styrelsen fick ansvarsfrihet. 



Vad menar du Gunnar ska jag sitta där???? 
Nu har vi kommit till avdelningen tackning av funktionärer. 

Britt Schildt, Margareta Wessel och Anita Nelson 
lotterikommittén tackades.  

Ing-britt Thuresson resekommittén tackades för 
gångna året. 



Olle tackas som studieansvarig. Alva Grahn tackas som ledamot i kvalitetsrådet för 
äldreomsorg. 

Siw Warholm tackas för sitt arbete som dagens 
mötesordförande. 

Inger Hill tackades för sitt arbete med väntjänsten. 

Roteombuden tackades med blommor. Georg Luhmer fick också blommor. 



Åke Friberg avgår som styrelseledamot och 
avtackades med blommor. 

Han fixade alla hjärtans dag blommor på ett kick. 

Nya medlemmar Birgitta och Gunnar Karlsson. Ny medlem Bernt Lindh. 



 Föreningens gladaste medlemmar idag, för att inte säga alltid. 

Ordf. Astrid välkommnar Solbritt Gustavsson i styrelsen efter Åke Friberg. 

Jan-Åke avtackar ordf. Astrid med "påsättning" av nål plus blomma i kruka som klarar sig ensam när 
ingen är hemma. 



Ordf. Astrid lämnar över ansvaret för föreningen till nyvalde Jan Ågren. (Vi valde honom). 



Ordf. Jan Ågrens ord till församlingen: Det var ju ni som valde, nu kör vi! 



Anne-Christine Lind Hammarström, alias Stintan, visar vad vänner är till för. Här överlämnar hon 
både blommor och choklad till Astrid. 



Här gick musikbranchen miste om något. 

 Vi gillar också när det svänger. 



Sommens nyvalda roteombud Margaretha Lago håller med. 

Stort tack för de goda mackorna och den fina servicen till över 100 personer. 
Otroligt årsmöte att ta plats. Det blev inte så många kaffebordsbilder den här gången. 
Är du nyfiken, titta i bildgalleriet.  
Nästa månadsmöte 14 mars. 




