
Tack alla fina vänner i SPF Seniorerna Bogesund! 

 

När jag för fem år sedan fick förtroendet att vara ordförande i SPF Bogesund 

berättade jag att mitt honnörsord är TILLSAMMANS och att det var viktigt med samarbete 

för att nå bra resultat. 

 

NU säger jag TACK för att jag fått jobba tillsammans med Er ALLA. Ni har ställt upp och jag är stolt. 

Ni är fina medlemmar som på olika sätt bidragit till Föreningens framgångar. Vi har ökat med drygt 

120 medlemmar, från 541 till ca 660. Det är ett bra betyg på att medlemmarna trivs. 

 

Styrelsen kan jag inte nog lovorda, jag är mycket glad över att ha fått vara er jobbarkompis. 

Kvalité, äkta engagemang, kreativitet, framtidstro och glädje är inte tomma ord. Ni har varit viktiga. 

Aktivitetsgrupperna har vi i styrelsen varit i nära kontakt med, i dagsläget är vi 55 funktionärer 

i många aktivitetsgrupper. Vi har regelbundna träffar och är lyhörda. Att känna deras engagemang 

och glädje är stort. Ni är guld värda. 

Jag är glad över att vi tog bort arvodet som några i styrelsen fick, nu läggs en pott pengar till 

en vårfest där funktionärer och styrelsemedlemmar blir inbjudna till. Vi ses den 31 maj på Skottek. 

Vårt MÅL är att skapa Sveriges mest trivsamma och nytänkande förening inom SPF Seniorerna, 

därför har vi haft olika projekt och föreläsningar som är lite utöver det traditionella. 

Projekt som vi genomfört är Den digitala världen och Den digitala brevlådan. 

Vi har varje år sedan 2012 haft förmånen att träffa duktiga föreläsare som satt avtryck hos oss. 

Bodil Jönsson, Nisse Simonsson, Förbundsordförande Karl Erik Olsson, Karin Brunk Holmqvist, 

Mattias Lorentzson, Gösta Bucht, Hanna Falk och Gunilla Dahlgren. 

Alla Hjärtans Dag firar vi för fjärde gången i år. En härlig och trivsam må bra eftermiddag. 

Jag säger bara SPF Seniorerna Bogesund.  

Vi förenar Nytta med Nöje och när vi arbetar TILLSAMMANS, då brukar det blir bra. 

Stort TACK för alla fem åren jag fått vara ordförande i vår fina seniorförening. (2012-2016) 

Med stolthet och glädje lämnar jag stafettpinnen till min efterträdare Roy Olausson och önskar 

honom och övriga styrelsen all lycka. 

Ulricehamn den 8 februari 2017. 

Ulla Zander 

 

 


