
 Reportage från Årsmötet 2020-02-17 

SPF Seniorerna Berga har haft årsmöte för ca.120 närvarande. Ordförande 
Erland Andersson öppnade mötet och hälsade alla mötesdeltagare välkomna. 
Årsmötet inleddes med parentation och pianomusik och sång av Marie Solvmar. 
Bruno Edgarsson läste ett par dikter, ”Jag saknar” av Anders Caringer. Bruno 
tände ett ljus för var och en av de fem medlemmar som avlidit under 2019. 
Därpå läste han dikten ”I rörelse” av Karin Boje. Därefter hölls en tyst minut. 
Församlingen sjöng Härlig är jorden. Erland tackade Marie med blommor. 

Till mötesordförande valdes Bruno Edgarsson. Av verksamhetsberättelsen för 
2019 framgick att föreningen vid årets slut hade 214+7 vänmedlemmar, 14 nya  
medlemmar har tillkommit under året. Föreningen har haft ett aktivt år med 
många fritidsaktiviteter, vårpromenader, studiebesök, resor, midsommarfest och 
julbord. Vi har haft nio månadsmöten med i genomsnitt 120 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 
omvaldes Aimo Karlsson, Tage Andersson och Anders Andersson. Kvarstår gör 
Eva Pettersson, Kjell Petersson och Irene Andersson. Som suppleanter omvaldes 
Eva Svensson och Errohl Ekelund. Till revisorer omvaldes Bertil Johannesson och 
Göran Johansson, som suppleant omvaldes Ingrid Spång. Som representanter till 
Distriktsstämman valdes Erland Andersson, Tage Andersson och Karl-Erik 
Ivarsson. Och som ersättare för ordinarie valdes Sune Rosell, Allan Johansson 
och Kjell Petersson. Som representanter till KPR omvaldes Erland Andersson 
ersättare Bengt Tonnvik. Till valberedning omvaldes Karin Yngvaldsson, Tore 
Wessman och Bruno Edgarsson. Erland avtackade Alice Samuelsson som lämnar 
sitt uppdrag att skicka gratulationskort inom föreningen. Iris Nilsson och Lena 
Lindstöm kommer att upprätthålla denna tradition. Erland tackade Bruno 
Edgarsson och överlämnade en bukett blommor. Bruno tackade för fötroendet 
och avslutade därefter mötet. 

Efter kaffepaus fick vi information om kommande aktiviteter. Ett andra 
studiebesök  blir det hos SAC Nordic den 16 april. Anders Andersson tar emot 
anmälan. Modevisning blir det 2 april då SPF PRO och icke föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna med anmälan till Eva Pettersson. Sommarens 
teaterresa går till Krusenstiernas utomhusteater i Kalmar den 12 juli. 
Sommarresan till ”Hönsalotta” i Boda är fulltecknad och till Travet i Halmstad 
återstår reservplatser. Vi fick också veta vilka frågor som skall besvaras på nästa 
KPR möte.  

Erland tackade alla närvarande samt dagens funktionärer som bjöd på 
smörgåstårta och lotterier. Nästa månadsmöte är 16 mars då vi får besök av 
Edna Alsterlund, tidigare gift med boxaren Ingemar Johansson, berättar om 
alzheimers sjukdom. 

sekr. 
Kjell Petersson


