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Den 47:e årsstämman är genomförd med SPF Senio-

rerna Hamre som värd. Ordf Eva Liwing hälsade 

välkommen och jag tände ett ljus och läste dikten  

Din stund på jorden den är över nu för de medlemmar 

som avlidit under 2016 därefter hölls en tyst minut . 

 Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning 

Västerås talade om  ”Ett Västerås för seniorers bästa”. 

 Anders Lif, författare, föredragshållare 

 föreläste om att ”Bli senior”  

Vår förbundsrepresentanten Börje Gustafsson,        

Örebro talade om aktuella förbundsfrågor och 

berömde vår innehållsrika verksamhetsberättelse.  

Studieförbundet Vuxenskolan tackade för vår goda 

samverkan genom verksamhetsutvecklaren Lena 

Olofsson. 

Ulla Berndtsson distriktsordförande för PRO fick i för-

hinder att komma till stämman och skriver :”Men detta 

 vill jag framföra till dig och årsmötet. PRO Västmanland 

Tackar för ett mycket gott samarbete under åren, och 

önskar den nya styrelsen lycka till och förhoppningsvis  

om ett fortsatt gott samarbete.” 

Lena Engström Englin, Museipedagog, Västmanlands 
läns museum talade om ”Kultur för seniorer” och bjöd 
in oss till Karlsgatan 2 efter stämmoförhandlingarna. 
Distriktets Indienresa i november presenterades av 
Peter Lennström, WE Travel Group 
Det blev en innehållsrik förmiddag. Stort tack alla 
medarbetare från Hamre. 
Nils Hallonsten valdes till stämmoordförande, en 
utomordentligt god sådan och till en lika god sekre-
terare  valdes Ulla Elfvendahl. 
Sedvanliga stämmohandlingar hölls och man enades 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
om ett stämmouttalande angående att seniorer 
åldersdiskrimineras inom de politiska partierna vid 
upprättande av nomineringslistorna till valen 
SPF Seniorerna Västmanland vill se en ändring på detta 
inför valet 2018. 
Till ny distriktsordförande valdes Sven-Olof Carlsson, 
SPF Seniorerna Aros, Västerås. Jag önskar honom lycka 
till med detta intressanta och viktiga uppdrag. 
Tre nya till i styrelsen är Birgitta Sundström, 
Rudbeckius, Dino Massaro, Rudbeckius  och 
Marainne Avelin, Herrevad även dessa lyckönskas 
för uppdraget. 
Tre ledamöter avgick alltså från styrelsen det var  
Kjell Österlund, Rudbecius efter sex år , Ulla Strand- 
berg, Hamre och Britt-Marie Ligne Carlsson, Sala vilka 
tackades det väl genomfört uppdrag. 
Jag får tacka för att jag fått leda SPF Seniorerna 
Västmanland under 9 spännande år. Min förhoppning 
är att vi kan ge alla förtroendevalda goda utbildningar/ 
seminarier som sedan kommer våra medlemmar 
tillgodo. Det ligger stort ansvar på alla representanter i 
Kretsarna för utvecklingen av SPF Seniorerna 
Västmanland.  
Min förhoppning är att vi på något sätt tillsammans 
med PRO följer upp projektet ”Må bra förläng de goda 
åren. 
Att alla våra 15 föreningar ställer upp i Hjärnkollen  där 
finalen går 24-25 sept på Cinderella  och på 
Körstämman i Surahammar i oktober. 

Tack för all avtackning den värmer på djupet. 

Till alla föreningarna för det vackra Efva Attling- 

smycket som syns på bilden. 

Karl och jag är nyfikna på den hemliga resan 

18 maj med styrelsen!!!!!!!!!!   TACK!  /Elvy 

SPF Seniorerna Västmanland LYCKA TILL! 

 


