
SPF Ankaret hade årsmöte den 12 februari på Söders Källa. I det strålande vintervädret hade många 
medlemmar kommit och bjöds på kaffe och semla.
Mötet inleddes med några ord från ordförande Gunilla Strandgren och därefter genomfördes 
parentation för de medlemmar som avlidit under året. De hedrades med en dikten ”Till fjärils 
minne”  av Bo Zetterlind. Därefter sjöng Elisabeth Westerlund, från XYZ, Amazing Grace till deras 
minne.
Därefter öppnades årsmötet och till mötets ordförande valdes Lennart Nygren och Per Lundgren 
valdes till årsmötets sekreterare.
Gunilla berättade lite om några viktiga punkter från SPF Ankarets verksamhetsberättelse från år 
2018.
Nämnde bland annat det viktiga arbete som görs i KPR, kommunala pensionärsrådet och RPR, det 
regionala pensionärsrådet. Bo Bergstad som är Ankarets medlem är också en viktig representant i 
KPR. 
Ankaret försöker också att arbeta med att erbjuda fler aktiviteter och under 2018 har det bl.a. funnits
vinprovningar, friluftsdag bokcirkel, matlagning för herrar och pubaftnar.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet på förslag av revisorerna.
Verksamhetsplanen för år 2019 gicks igenom och SPF Ankaret fortsätter med att erbjuda fler 
aktiviteter förutom månadsmötena. I år är Ankaret ansvarig för att genomföra den årliga 
trafiksafarin för Gästriklands distriktets 11 föreningar dit alla medlemmar inbjuds. Arrangemanget 
kommer att gå av stapeln under april så mer information kommer och frivilliga funktionärer 
efterlyses.
Till Ankarets styrelsen som består av 7 ledamöter valdes Gunilla Strandgren även fortsättningsvis 
till till ordförande. Övriga styrelseledamöter är Margaretha Wuopio, Britt-Marie Kjölsrud, Esbjörn 
Magnusson, Eva Gustavsson, Gerd Andén och Benny Bohlin. Styrelsen konstituerar sig efter mötet.
Därefter var det dags för den efterlängtande semlan och kaffe. Under fikapausen bjöds vi på härlig 
musik underhållning av XZY, som består av Elisabeth Westerlund, Leif Wennberg och Karl-Erik 
Karlsson, med gamla fina låtar som också blev till naturlig allsång.
Gunilla avtackade flera medlemmar som gjort en bra arbete inom SPF Ankaret. Ingen nämnd och 
ingen glömd men nämnas bör ändå Inger Friskman som varit medlem i över 20 år och de senaste 10
åren varit föreningens eminenta kassör.
Gunilla tackade alla som närvarat och uppmanade oss att läsa mer om aktiviteter på hemsidan och 
välkomnade alla till nästa månadsmöte den 12 mars 2019.


