
 

 

Hej på Er 

Coronapandemin håller fortfarande sitt grepp om oss. De flesta av oss längtar efter 
att krama barnbarn, umgås med släkt och vänner, gå på restaurang, delta på SPF:s 
olika aktiviteter och resor, utan att behöva tänka på Corona eller att hålla avstånd. 

Men det finns ljus i tunneln, vaccinationen för oss seniorer beräknas komma igång 
under februari, så vi hoppas, att vi i vår kan leva normalt igen. 

För SPF:s del innebär det att vi inte kan ha ett fysiskt årsmöte under februari 
månad. Som jag skrev i julbrevet kommer vi att genomföra en ”papperstämma” 
eller med ett finare ord ”Per Capsulam”. Det innebär att vi i vanlig ordning tar fram 
alla årsmöteshandlingarna, med det tillägget att det även finns med ett förslag till 
årsmötesprotokoll med beslut enligt föredragningslistan. 

Ni som har mail hämtar alla årsmöteshandlingar på vår hemsida 
www.spfseniorerna.se/bogesund och övriga får alla handlingar utskickade per brev. 
Ni läser igenom protokollet, och har Ni något annat förslag än vad som framgår av 
stämmoprotokollet så mailar ni det till mig roy.olausson48@gmail.com eller via post 
Roy Olausson, Storgatan 66 K, 523 31 Ulricehamn senast den 25 februari 2021. 

Jag kommer inte att ställa upp för omval till ordförande eftersom jag större delen av 
året är bosatt på östkusten i Östergötland i vårt fritidshus. Jag kan inte åka 50 mil 
flera gånger per månad för att delta på styrelsemöten och aktiviteter. Men jag 
kommer att sakna uppdraget som varit både trevligt och roligt. En aktiv styrelse, 
engagerade medlemmar i olika arbetsgrupper och kontakten med Er medlemmar. 
Men självklart kommer Carin och jag dyka upp på en del aktiviteter och resor. 

Ingegerd Johansson och Birgitta Thelfer kommer även att lämna styrelsen i år. Vilka 
som föreslås efterträda oss framgår av valberedningens protokoll. 

Till sist vill jag tacka alla medlemmar att jag fått förmånen att vara ordförande i SPF 
Seniorerna Bogesund i fyra år. Ett av mina trevligaste uppdrag. 

Roy Olausson 

 


