
Årsmötet 2015 
 

Den 26 februari var det utlyst årsmöte för SPF Håbo i Fridegårdsteatern i 

Bålsta, och ett hundratal medlemmar hade samlats för att få närmare inblick 

föreningens verksamhet. Ordförande Lars-Erik Öman hälsade alla välkomna och 

lämnade över mikrofonen till elever och lärare i Håbo Musikskola som stod för 

dagens underhållning. Kalle Bülow spelade saxofon, Lisa Tchibalina spelade flöjt 

och Sofia Tjernlund sjöng. Artisterna ackompanjerades på piano av skolans lä-

rare. Mycket njutbart! 

Årsmötet öppnades av Lars-Erik. Därefter förrättade 

Sven-Erik Svensson parentation över de 22 medlemmar 

som gått bort under året med en vacker betraktelse 

över livets ändlighet, men att en tröst finns i minnena 

efter våra nära och kära.  

 

 

 

Förhandlingarna genomfördes i god ordning under Gun-Britt Renefalks erfarna 

ledning och med Kent Magnusson som sekreterare. Föredragningslistans punkter 

avhandlades och verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar godkän-

des. Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen nu har 1034 medlem-

mar och att listan på social verksamhet och övriga aktiviteter är lång. För att 

hålla det hela igång krävs ca 180 funktionärer. Mäktigt! 

Ralf Diktonius läste revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrel-

sen, vilket årsmötet godkände. Vid kongressen i somras bestämdes att SPF-

rörelsen skulle byta namn och officiellt heter förbundet nu ”SPF Seniorerna”. 

Därmed måste även vår förening ändra namn till ”SPF Seniorerna Håbo” vilket 

årsmötet nu fastställde liksom nya omarbetade Stadgar. Verksamhetsplan och 

budget för kommande år godkändes. Den senare omsluter 839 000 kronor.  



 

Ordförande Lars-Erik hade avböjt omval, 

och till ny ordförande valdes Yvonne 

Lindström med acklamation.  

Den nya styrelsen består, förutom av 

ordförande, av Bo Lundgren, Lave Arnell, 

Elke M. Ragnarsson, Inger Smedberg, 

Agneta Anderlund, Göran Ohlsson, 

Tommy Landegren och Kent Magnusson. 

Så följde val av revisorer och valbered-

ning. Som sammankallande i den senare 

omvaldes Håkan Johnsson. 

  

 

Göran Ohlsson berättade om dataprogram som han kan förmedla till konkur-

renskraftiga priser, och intresserade medlemmar är välkomna att kontakta ho-

nom för assistans. 

Lars-Erik överlämnade utmärkelsen ”silvernålen” till Sven-Erik Svensson för 

hans insatser inom föreningen, främst inom släktforskning. På förslag av styrel-

sen valde årsmötet tre nya hedersmedlemmar: Kalle Danielsson (Bridgegeneral), 

Lasse Hansson (Mångårig redigerare av Medlemsforum) samt Sverker Jonasson 

(Krönikör mm.). 

Bo Lundgren tackade Lars-Erik för hans insats som ordförande, och så återstod 

endast avtackning av övriga avgående ledamöter med blommor varefter SPF Se-

niorerna Håbos nya ordförande tackade årsmötet för förtroendet och med ett 

klubbslag avslutade hon mötet. 

Sverker Jonasson  

Lars-Erik lämnar 

över ordförande-

klubban till Yvonne 


