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Medlemsbrev 2 2014 
Årsmötet är genomfort och ny styrelse på 7 personer har blivit vald liksom övriga 
foreningsfunktionärer. Efter viss diskussion kunde också valberedning väljas. 
85 medlemmar kom och deltog i mötesforhandlingarna som detta år hölls i gamla 
matsalen, dagcentralen Kungsängen. Kaffe och god smörgås hade ordnats under 
Arne Norgrens goda ledning. Vi fick njuta av ett mycket trevligt framträdande av 
Elisabet Ryd som underhöll med sång och nyckelharpa. 

Styrelse och funktionärer framgår av hemsidan " 

Om någon, som ej var på roreningens årsmöte, vill läsa verksamhetsberättelse med 
ekonomirapport och andra handlingar finns de på vår expedition Torget 4 Kungsängen, 
öppen tisdag och torsdag 10:00 - 12:00. Eller titta på vår hemsida där du kan läsa 
årsmötesprotokollet och mycket annat, bl.a. reportage från våra aktiviteter._ 
www.spf.se/vikingamaupplandsbro 

Kommande aktiviteter framgår av bifogade program. Anmäl Er !!! 
Har du önskemål om andra aktiviteter. Tveka inte, framf"ör dem! 

Vi uppmanar alla som har mail att skicka ett mail till vår medlemssekreterare 
gerthv.ahlsen@telia.com så kan vi uppdatera vårt register samt nå er med 
information mellan medlemsbreven. 

Våra fasta aktiviteter såg du i foregående medlemsbrev. 

TILL SPF-MEDLEMMARNA I BRO-området! 
Vi har haft 2 studiecirklar i ämnet"Äldres läkemedelshantering " i Kungsängen. F ör 
att Bro-borna inte ska behöva resa så långt kommer en cirkel att forläggas i Bro, om 
intresse finns! Det bör vara 6-8 medlemmar i varje cirkel som pågår 4 ggr. a'2 Y4 tim. 
Gunvor Hansson är cirkelledare och fixar lokal när nog många anmälningar inkommit. 
Avgiften är 150 kr, vilket är priset på boken ni får behålla. Gunvors tel.nr är 58246310. 
E-mail: gunvor.mi.hansson@tele2.se 

Välkomna till våra aktiviteter 
Styrelsen Tänkvärt: Man blir sällan trött 

av att göra, 
det man tycker är 

intressant eller spännade 

mailto:gunvor.mi.hansson@tele2.se
mailto:gerthv.ahlsen@telia.com
www.spf.se/vikingamaupplandsbro
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Styrelse för verksamhetsåret 2014 

Styrelse: 
Gerd Kjellin ordförande 581 72 485 
Jan-Erik Ryd Stålhammar vice ordförande 581 72 418 
Gerthy Ahlsen sekreterare 581 72808 
Ann-Mari Pichler kassör 581 72 411 
Arne Norgren ledamot 582 40 726 
Torbjörn Ahlsen suppleant 581 72808 
Lillemor E Ring suppleant 58244754 

ÖVriga ansvarsområden: 
Jan-Erik Ryd Stålhammar programansvarig 581 72 418 
Gerthy Ahlsen medlems-sekreterare 581 72808 
Arne Norgren klubbmästare 58240726 
Torbjörn Ahlsen hemsidesansvarig 581 72808 
Gunvor Hanson gratulationsansvarig 58246310 

samtäldreomsorgsombud 
Bertil Gustavsson bridgeledare 58241 255 
Renate Bergfeldt bitr. bridgeledare 070-486 89 50 
Edith Pettersson expeditionstjänst 581 71 522 
Staffan Jogmar tratiksäkerhetsombud 581 72528 
Lars Kling dansledare 581 737 19 
Lars-Åke Sundblad friskvårdsledare 581 72 410 
Pasi Tikkanen bouleledare 581 71 593 
Hillevi Eriksson hörselombud 581 73 188 
RitaAngman läsecirkel 581 75455 
Doris Gåvefeldt KPR-ombud 581 73524 
Lillemor E Ring bitr KPR-ombud 58244754 
Gerd Kjellin gårdsrådsombud 581 72 485 

Revisorer 1 år: 
Kerstin Lindqvist ordinarie 581 72453 
Einar Hed ordinarie 581 72339 
Lars-Åke Sundblad suppleant 581 71410 

Valberdning 1 år: 
Staffan Jogmar sammamkallande 581 72 528 
Roland Pettersson 581 71 522 

stiggerd.kjellin@telia.com 
staalhammar@bredband.net 
gerthy.ahlsen@telia.com 
annmaripichler@hotmaiLcom 
amenor@tele2.se 
torbjorn.ahlsen@teli.com 
lotta.ring@telia.com 

staalhammar@bredband.net 
gerthy.ahlsen@telia.com 
amenor@tele2.se 
torbjorn.ahlsen@telia.com 
gunvor.mi.hansson@tele2.se 

bevege@glocalnet.net 
renate _ ber@hotmrul.com 
roland.pettersson7@comhem.se 
staffan.jogmar@telia.com 
lassekling@tele2.se 

inger. t@bfrsvartviken.se 

rita.angman@hotmail.com 

lotta.ring@telia.com 
stiggerd.kjellin@telia.com 

kglindqvist@comhem.se 

staffan.jogmar@telia.com 
roland.pettersson7@comhem.se 

Expedition 

Dagcentralen Kungsängen 


Öppet tisd.- torsd 10.15 -12.00 - tel58165 368 

Torget 4 1963~ Kungs~ng~n ~ ~~~giro_5428 53 - 7 


www.spf.se/vikingamaupplandsbro 
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