SPF Seniorerna Berga har haft årsmöte för 115 närvarande. Ordförande Erland Andersson öppnade mötet och hälsade alla mötesdeltagare välkomna. Årsmötet inleddes med parentation och musik och sång av Iréne Månsson och Lars-Ove Johansson. Bruno Edgarsson läste en dikt, Den gamle av Dan Andersson. Bruno tände ett ljus för var och en av de fyra som avlidit under 2018. Därefter hölls en tyst minut. Iréne Månsson och Lars-Ove Johansson avslutade med Stad i ljus och Härlig är jorden. Erland tackade med blommor.
Till mötesordförande valdes Bruno Edgarsson. Av verksamhetsberättelsen för 2018 framgick att föreningen vid årets slut hade 208 medlemmar varav 20 hade tillkommit under året. Föreningen har haft ett aktivt år med många fritidsaktiviteter, trädgårdscirkel, studiebesök, resor, midsommarfest och julbord. Vi har haft nio månadsmöten med i genomsnitt 115 medlemmar. Vi har haft intressanta föreläsningar och variation på underhållning. 
Verksamhetsberättelsen, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Erland Andersson omvaldes till ordförande. Till styrelseledamöter för två år valdes Iréne Andersson, Eva Pettersson och Kjell Pettersson. Kvarstår gör Aino Karlsson, Thage Andersson och Anders Andersson. Som suppleanter omvaldes Eva Svensson och som ny valdes Errohl Ekelund. Till revisorer omvaldes Bertil Johannesson och Göran Johansson, som suppleant omvaldes Ingrid Spång.
Efter avslutat möte tackade Erland Andersson Bruno Edgarsson och överlämnade en bukett blommor. Avtackningen fortsatte med Gudrun Karlsson som lämnar sitt uppdrag som representant för KPR samt Rose-Marie Thyrman, Uno Thyrman och Iréne Eliasson som lämnar sina uppdrag i styrelsen.
Erland informerade om att vi redan har två lag till tävlingen Hjärnkoll, om intresse finns så kan vi delta med ytterligare ett lag. Distriktets resor för våren och sommaren går till Holland, Tyskland och Norge. Mer information finns på Kronobergsdistriktets hemsida. De resor som vår förening ordnar presenteras på månadsmötet i mars. Av de sju lägenheter som håller på att byggas i Lagan är fyra redan bokade. 
Erland tackade alla närvarande samt dagens funktionärer som bjöd på smörgåstårta och lotterier. Nästa månadsmöte är 18 mars då vi får besök av Katinka Lindhe från radio Halland som berättar om vulkanen Vesuvius och livet i Pompeji.





