
SPF Seniorerna Håbos årsstämma 2017    
Måndagen den 27 februari samlades 129 av ca 1050 medlemmar på Fridegårdsteatern för få 

närmare inblick i föreningens verksamhet. En nyhet för året var att styrelsen hade ordnat med 

textmaskin som presenterade allt som sades på podiet till text. Det fungerade riktigt bra till 

glädje för de många medlemmar som har nedsatt hörsel. 

Ordförande Yvonne Lindström hälsade alla välkomna varefter Bo Lundgren berättade om 

SPF Seniorernas fleråriga samarbete med musikskolan. Årets stipendiater är slagverkarna 

Hampus Hoffman Blomberg och Joel Hoffman Blomberg. De introducerades av sin lärare 

Fredrik och spelade några stycken på vibrafon och marimba samt slutligen en häftig marsch 

på trummor tillsammans med läraren. Det är spännande att lyssna på de unga artisterna. Bo 

delade ut 2017 års musikstipendier till de båda musikanterna.   

 

 

 

 

 

Konstnärsparet Clas och Christina Weiberg från Enköping underhöll med gitarr och välstämd 

sång. Både egna låtar och verk av andra kompositörer framfördes. Efter föreställningen 

avtackades de med applåder och av Yvonne med dockor föreställande ”Stig-Helmer”.  



 

Därmed var det tid för Yvonne att öppna 2017 års stämma. Som första punkt förrättade 

kyrkoherde Lars-Olof Eklund parentation över de 24 medlemmar som gått bort under året. 

Temat var att livet är underbart men ack så kort. Efter en tyst minut läste Lars-Olof ”Fader 

vår” och Tobias Eriksson från musikskolan spelade en mycket vacker melodi på gitarr. 

 

 



Till ordförande för stämman valdes Gun-Britt Renefalk och till sekreterare Kent Magnusson. 

Båda är rutinerade i dessa sammanhang och föredragningslistan avhandlades raskt. Styrelsens 

verksamhetsberättelse omfattar en lång lista av aktiviteter. Det framkom att kommunens 

trafikråd är nedlagt, och P.O. Renefalk pläderade för att föreningen skulle arbeta för att 

återupprätta rådet. När det gäller föreningens unika tidskrift, Medlemsforum, framhöll Gun-

Britt vikten av att denna kan fortsätta att utges. Det krävs att flera personer engagerar sig i 

redaktionskommittén.  

Revisor Ralf Diktonius läste revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen 

vilket stämman biföll efter genomgång av resultat- och balansräkningar. 2016 års redovisning 

omfattar 622 960 kronor. Stämman fastställde föreslagen verksamhetsplan och budget för 

2017, och beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, d.v.s. 250 kronor. Av dessa 

får föreningen behålla 90 kronor, och av resterande 160 kronor går 130 till förbundet och 30 

till distriktet. Yvonne informerade om läget för medlemslokal. För närvarande vet man att 

pensionärsföreningarna får vara kvar på Skeppet till 2019, men därefter är lokalfrågan öppen. 

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med saken. 

Val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning genomfördes. Till ny ordförande 

valdes Bo Lundgren med acklamation. Bosse har ju varit v. ordförande i flera år. Övriga 

styrelsemedlemmar är Inger Smedberg, Kent Magnusson, Tommy Landegren, Viveka 

Alexander, Ralf Abrahamsson, Lars Bäck, Ursula Edfast och Gustav af Jochnick.  

Till revisorer valdes Ralf Diktonius, Lars Hammar med Laila Carlsson som ersättare. Som 

sammankallande i valberedningen blev Kerstin Adestedt vald. 

 



Efter ett stillsamt möte var det så tid att genomföra punkten utmärkelser/avtackningar. De 

avgående styrelseledamöterna, Lave Arnell, Agneta Anderlund och Elke Merkel Ragnarsson 

avtackades för förtjänstfullt arbete av Yvonne, och vidare delade hon ut ”Förbundets 

hederstecken i silver” till följande personer som gjort betydelsefulla insatser för föreningen: 

Lars-Olof Eklund, Gösta Melin, Berit Melin, Solveig Fredriksson, Svea Sahlén, Kerstin 

Adestedt, Birgitta Rosenkranz, Bo Lundgren, Birgitta Lundgren, Bo Danielsson och Olle 

Atling. 

 

Så kunde Gun-Britt tacka för ett bra möte och önska tillträdande ordförande och styrelse lycka 

till. Med ett klubbslag avslutades stämman, och nye ordförande Bo Lundgren tackade Yvonne 

för en förnämlig insats för SPF Seniorerna Håbo under sju år i styrelsen. De senaste två som 

ordförande.  Därmed var mötet slut och deltagarna kunde gå hem medan styrelsen samlades 

för ett konstituerande möte. 

Sverker Jonasson 

 


