
 Referat från stämman den 4 april 2022. 

Äntligen fick vi träffas på riktigt. Drygt 90 glada ombud samlades i Finlandshuset på 

Snickarbacken för att fatta kloka beslut, men också för att träffas och samtala, utbyta erfarenheter 

och ett få ett och annat gott skratt. 

Förbundsordförande Eva Eriksson inledde stämman. Eva reflekterade över ålderismen där hon 
bland annat reagerade mot SL som annonserar stort om att deras färdbiljettsystem nu 
pensionerats och därför tagits ur bruk. Hon menar att detta är en del i den systematiska subtila 
ålderismen i vårt land. Vidare reflekterade Eva omkring vad som hänt under pandemin med 
bristerna i äldreomsorgen och hur många inte fick den vård de hade rätt till. Eva tog också upp 
hur vi ska se på framtiden och hur viktiga vi som organisation är för att ständigt arbeta mot 
ålderismen och för den seniora kraften. Seniorerna står för visdom, erfarenhet och vilja att finnas 
med i beslutade församlingar.  SPF Seniorerna kommer att fortsätta att arbeta för att förbättra 
villkoren för äldre i Sverige. SPF Seniorerna är en maktfaktor! 
 
Distriktsordförande Ann Hedberg Balkå hälsade välkommen och talade om hur vi fått ställa 
om verksamheten under pandemiåren. Hon reflekterade också över kriget i Ukraina och de fasor 
som människorna där råkat ut för. En tyst minut hölls för de vänner som lämnat oss. 
 
Stämman antog ett förslag från styrelsen som innebär att from 2023 kommer vi att hålla stämma 
vartannat år, precis som Förbundet. 
År 2023 kommer Förbundet att hålla kongress i Stockholm som vi kommer att stå värdar för. 
 
Vidare antog stämman en arbetsordning för lekmannarevisorerna. 
 
Stämman valde styrelse och Ann Hedberg Balkå- Järfälla omvaldes som distriktsordförande.  
Till ledamöter i styrelsens omvaldes; Maris Sedlenieks- Katarina Sofia, Monia Sturén -Nacka, Ewa 
Kardell-Tyresö samt Margareta Sutton-Haninge till och med 2023 
 
Kvarstår: Lena Hedquist, Birgitta Hagström, Lennart Eriksson och Eva Öhbom Ekdahl ytterligare ett år. 
 

Lekmannarevisorerna Gun Tingsvall har valt att inte ställa upp för omval.  
Stämman valde IngaLill Larsson till ordinarie lekmannarevisor och  
Anna Liisa Puttonen till ersättande lekmannarevisor. 
 
Även valberedningen med Jens Wollmer som ordförande omvaldes i sin helhet. Valberedningen 
består av Cales Hero, Anine Engstrand, Anne Utter samt Christina Björklund 
 
Efter stämmans avlutande TACKADE Ann Hedberg Balkå av vice ordförande Ritva Elg som 
valt att lämna styrelsen efter åtta år. Ritva har med visdom, engagemang och klokskap varit en 
viktig kraft i styrelsens arbete.  
Vidare TACKADE Ann Hedberg Balkå Anders Björendahl för det arbete han gjort i styrelsen 
under sin tid som ledamot, då han nu efter två år, valt att avgå från styrelsen.  
 
Noterat av 
Christina Blom Andersson 
 


