
Årsstämman 2016   
Enligt stadgarna skall årsstämman hållas före februari månads utgång, och 

detta ordnades med ca 8 timmars marginal måndagen den 29 februari. Då sam-

lades 125 av 1039 medlemmar på Fridegårdsteatern för att få en närmare in-

blick i föreningens verksamhet.  

Linda Karlberg och Per-

Erik Wallberg, lärare 

från musikskolan, stod 

för vacker musik med 

cello och gitarr medan 

medlemmarna samlades.  

 

Ordförande Yvonne hälsade alla välkomna varefter 

Bo Lundgren presenterade årets SPF Seniorerna 

Håbos stipendiater i musikskolan: Molly Vasberg 

och Emmy Nordgren. De sjöng var sin sång ackom-

panjerade av musiklärarna på gitarr och piano.  

Underhållningen fortsatte med skådespelaren och 

sångaren Göran Engman som levererade fina tolk-

ningar av Elvis 

Presleys musikskatt. Han sekunderades ut-

märkt av pianisten Kettil Medelius. Förutom 

kända Elvis-låtar blev det även några num-

mer av Johnny Cash och Ove Törnkvist. Fö-

reställningen uppskattades och artisterna 

avtackades med rejäla applåder och blom-

mor.  

 



Så var det tid för Yvonne att öppna 

2016 års stämma. Som första punkt 

förrättade Christina Uggla parentat-

ion över de 22 medlemmar som avlidit 

under året.  

Efter en tyst minut spelade musiklä-

rarna psalm 638, ”Det finns ett hem”. 

 

 

Till ordförande för stäm-

man valdes Gun-Britt Rene-

falk och som sekreterare 

Kent Magnusson. Båda är 

erfarna i liknande samman-

hang och föredragnings-

listans punkter avhandlades 

raskt.  

Verksamhetsberättelsen, som omfattar en lång lista av aktiviteter (6 ½ A4sida) 

godkändes med påpekandet att anhörigföreningen är en fristående förening 

utan anknytning till SPF. Det bör noteras att föreningen har ca 180 funktion-

ärer vilket känns enastående. Revisor Ralf Diktonius läste revisionsberättelsen 

och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket stämman biföll efter genomgång 

av resultat och balansräkningar. 

För att få bättre kontinuitet inom valberedningen föreslog styrelsen ändring av 

stadgarna § 4 och 5. Praktiskt innebär det att valberedningens ordförande väljs 

för ett år i taget medan övriga ledamöter väljs för två år. D.v.s  att halva anta-

let ledamöter kommer att väljas varje år. 

Stämman fastställde föreslagen verksamhetsplan och budget för 2016. En ny-

het för året är att SPF Seniorerna nu har central uppbörd, samt att förening-

arna får ytterligare 10 kronor extra per medlem fr.o.m. 2017. Stämman beslöt 

för övrigt att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 250 kronor. 



Val av styrelse, revisorer och valberedning genomfördes. Yvonne Lindström om-

valdes till ordförande med acklamation. Övriga ledamöter är Inger Smedberg, 

Agneta Anderlund, Lave Arnell, Elke M. Ragnarsson, Kent Magnusson, Bo Lund-

gren, Tommy Landegren och Viveka Alexander. I valberedningen kvarstår Håkan 

Jonsson som sammankallande. 

Under föredragningslistans punkt utmärkelser/avtackningar kunde Yvonne dela 

ut ”Förbundets hederstecken i silver” till Rosa Babec (flerårigt arbete med lä-

kemedel mm för äldre personer), Hans Renner (för arbete inom medlems- och 

bowlingkommittéerna), Britt-Marie Danielsson (medlemssekreterare), Annnette 

Finnman (för hennes arbete inom KPR, samrådet, stadsvandringar och program-

kommittén), Hans Finnman (för hans arbete inom styrelsen, intresseföreningen 

Pomona och programkommittén).  

Göran Ohlsson som nu lämnat styrelsen på 

egen begäran avtackades av Yvonne. Göran 

har en lång meritlista som styrelseledamot i 

både föreningen och distriktet samt har han 

bl.a. varit ledare för flera studiecirklar.  



Därefter önskade Gun-Britt styrelsen och de övriga funktionärerna lycka till 

och avslutade 2016 års stämma med ett klubbslag. 

Yvonne tackade Gun-Britt och Kent för väl genomförd stämma och tackade års-

mötet för förnyat förtroende som ordförande. Därmed kunde medlemmarna dra 

sig hemåt för eftermiddagskaffet medan styrelsen samlades för konstitue-

rande möte. 
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