
 

 

Hej på Er 

Nu är det snart jul igen och nu för tiden tycker jag att det är tätt mellan jularna. För 
många blir julen lite annorlunda i år p.g.a. Coronapandemin. Men det finns ljus i 
tunneln eftersom vaccination är nära förestående. Det gäller att hålla ut ett tag till. 

I år har vi producerat en alldeles egen julkonsert för Er. Nu i dessa mörka juletider 
och coronatider vill vi lysa upp vår tillvaro med lite extra njutning för själen. 
Konserten är mycket proffsigt producerad av Ekstrand media. Jag vill även tacka 
kyrkan i Svenljunga, Ulricehamns kommun, västra Götalandsregionens hälso- och 
sjukvårdsnämnd som alla har bidragit till konsertens tillkomst. Jag vill även tacka 
Lena Tjäder som är initiativtagare till konserten. SPFs Förbund kommer att lägga ut 
konserten på alla SPF hemsidor i Sverige. Eftersom den ligger på youtube så är den 
tillgänglig för alla som kan koppla upp sig på dator.   

Vi har pratat med de flesta som inte har mailadresser och många kan lyssna via 
släktingar eller kompisar. Ett antal som önskat kommer att få en dvd skiva och vi 
kommer även att skicka över dvd skivor till äldreboenden. 

Konserten är tillgänglig via vår hemsida www.spfseniorerna.se/bogesund från den 
20 december. Ta då en kopp glögg, kanske en pepparkaka, och sätt Er tillrätta och 
njut. 

 

Lena Tjäder med guidekollegor kommer under december att lägga ut berättelser, 
sanningar och skrönor om julen genom tiderna. Håll utkik på vår hemsida för 
plötsligt finns de där. 

 

Kallelse till årsmöte 

Enligt stadgarna skall vi hålla vårt årsmöte under februari månad. Vi kan redan nu 
slå fast att ett fysiskt årsmöte i februari kan vi inte ha p.g.a. Coronasmittan. Dock 
kan vi göra avsteg från stadgarna detta år, och hålla årsmötet senare. Skall vi ha ett 
fysiskt årsmöte så hamnar vi sannolikt fram i sommar. 

Styrelsen har därför beslutat att vi genomför årsmötet ”Per Capsulam” vilket 
innebär att vi tar fram alla årsmöteshandlingarna som vanligt som läggs ut på 
hemsidan. Övriga utan mail får handlingarna brevledes. Detta kommer att ske 
omkring 1 februari. 



Det som är utöver det vanliga är att det även finns med förslag till beslut på alla 
punkter på föredragningslistan. Ni har då möjlighet att komma in med motförslag 
till de förslag till beslut som finns med i handlingarna. Vi har redan nu satt datumet 
25 februari som sista dag för motförslag. Om det kommer in motförslag så kommer 
de att skickas ut för beslut. Mer information i samband med utskick kring första 
februari. 

Ni kan också skicka in motioner (förslag) som skall behandlas på årsmötet. Dessa 
skall vara inne senast 15 januari för att styrelsen skall hinna med att behandla dem 
så de finns med i utskick 1 februari. Motionerna skickas till 
roy.olausson48@gmail.com eller Roy Olausson, Storgatan 66 K, 523 31 Ulricehamn. 

Vi återkommer med information löpande när fler aktiviteter startar upp så håll Er 
uppdaterad på hemsidan www.spfseniorerna.se/bogesund eller i Kopplingen i 
Ulricehamns Tidning. 

Till sist vill jag önska alla en riktig GOD JUL och GOTT NYTT ÅR. 

Roy Olausson                                                                                                                       
ordförande 

 

 


