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SPF Seniorerna Trögd har haft årsmöte

Ordföranden Monica Johansson hälsade de 41 medlemmar som hörsammat kallelsen 
till årsmötet välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till vår gäst Leena Eklund från 
Surahammar, som fick inleda mötet. Leena har en bakgrund inom folkhälsa och 
läkemedel och har jobbat på apotek. Hon har poliser i släkten och tackade år 2015 ja 
till att hjälpa till att utarbeta material vid brottsofferjouren. Hösten 2015 var bildbandet 
”Försök inte lura mig” tillgängligt för alla att använda som informationsunderlag.

Efter det att statistiken visat på en drastisk ökning av bedrägerier kändes detta som 
ett angeläget område. Leena vill därför informera och så ett och annat frö vad man ska
tänka på i olika situationer där man kan bli inblandad.

Ofta inriktar sig dessa bedragare på äldre människor, som är uppfostrade i den andan 
att man ska vara artig och hjälpa till på alla sätt och uppfattas därmed vara lättare att 
manipulera. Bedragaren kan vara en ensam person eller ofta två eller flera som 
samarbetar i ligor och ger sig på offren i olika miljöer och sammanhang.

En vanlig situation är vid bankomaten. Bedragaren står bakom dig och läser av koden 
när du slår in den för att därefter be dig om någon tjänst för att förvilla dig och 
snappar kvickt år sig bankkortet i ett obevakat ögonblick. 

En liknande situation kan vara vid kassan i affären. Ofta är det då en person vid 
kassan som läser av koden och fler väntar ute på parkeringen och avleder din 
uppmärksamhet för att kunna stjäla ditt kort, din plånbok, kanske hela handväskan.

Du kan bli uppringd av någon du tror är ditt barn eller barnbarn, som vill låna pengar 
och skickar en bekant för att hämta dom. Ring tillbaks och kontrollera att det stämmer!

Ett annat scenario är att någon ringer eller knackar på hemma hos dig och som 
förevändning har ett ärende i allmän tjänst, fastighetsförvaltning eller hemtjänst. Du är
godtrogen och släpper in personen, som distraherar dig medan ytterliga en bedragare 
har möjlighet att genomsöka ditt hem och stjäla värdesaker.

Om du blir utsatt för ett bedrägeri, spärra omedelbart ditt kort (se till att du har numret 
tillgängligt att spärra bankkort) och ring till polisen och anmäl bedrägeriet, så att 
polisen har möjlighet att kartlägga brotten och därmed lättare att fånga in dessa ligor.

Se också upp för falska e-postmeddelanden som kan skickas till dig. Uppge aldrig ett 
konto och följ ingen länk om meddelandet verkar misstänksamt. 

Många kloka ord och många tankeställare levererades och det tackar vi Leena Eklund 
för.

Efter föredraget smakade det gott med kaffe med dopp och därefter tog sedvanliga 
årsmötesförhandlingar vid:

Till ordförande för mötet valdes Bengt Palm. Styrelsen för SPF Seniorerna Trögd 
kommer under 2018 att bestå av: Ordförande, omval av Monica Johansson, ordinarie 
ledamöter Kerstin Ryman, Sture Pettersson, Mona Ahlberg samt nyval av K-B 
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Andersson och Else-Britt Andersson, suppleanter Ulla Haeger, Ingemar Andersson, 
Kurt Gådevid och nyval av Bengt-Olof Lennartsson.

Många aktiviteter har genomförts under året: Kyrkresa i mars, medlemsmöte Vallby 
radiostation med underhållning i april, morgonpromenad i Hjälstaviken och 
cafékryssning i maj, hemlig resa till Kromsta lantbod, Djurby, Skogsbackens ost och 
Sussies gårdsbageri i juni, sedvanlig sillunch i augusti, medlemsmöte i Trögdsgården 
med föredrag om trädgård i september, höstmöte i Vallby med LCHF-tema i oktober, 
trivselträff med underhållning i Boglösa i november och luciafirande tillsammas med 
Grillby i december.
Boulesektionen har som vanligt varit mycket aktiv. Stickcafé och friskvårdsaktiviteter 
har fortgått som tidigare.

Avgående styrelseledamöter Bengt Palm och Ann-Marie Pettersson  tackades för sin 
insats under gångna år.

Ett hedersomnämnande utdelades å SPF Seniorerna Trögds vägnar till Karl-Bertil 
Andersson för hans ansvarsfulla engagemang sedan år 2003 i såväl föreningen som i 
boulesektionen.

Dagen avslutades med dragning i lotteriet, där tio vinster utdelades.

Kerstin Ryman
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