
Enabygdens årsmöte 2019 

Fredagen den 8 februari 2019 genomförde 

SPF Seniorerna Enabygden sitt stadge-

enliga årsmöte med cirka 70 närvarande 

medlemmar i Västerledskyrkan. Värd för 

dagen var grupp 7, varför Ulla Hedin 

började med att hälsa alla välkomna och 

därefter lämnade över ord och ton till 

kören Västanvind (bild nedan). Denna 

bjöd på tre stämningsfulla sånger innan 

Berit Bergman förrättade parentation över 

de 24 medlemmar som avlidit under det 

gångna året. Så följde ytterligare några 

sånger av Västanvind, innan Enabygdens 

ordförande Inger Rosen-Hansson 

förklarade årsmötet öppnat.  

På förslag av valberedningen leddes detta 

på sedvanligt smidigt sätt av Bengt 

Wahlberg med Stig Hallgren som 

sekreterare. Allt fungerade väl under 

föredragning av verksamhetsberättelse 

och räkenskaper 2018 samt budget för 

2019. Dessemellan beslutade årsmötet att 

godkänna den oförändrade årsavgiften till 

Enabygden på 90 kr för år 2020. Till detta 

kommer avgifterna till distriktet på 30 kr 

och till förbundet på 160 kr, sammanlagt 

280 kr, om inga andra beslut tas vid de 

senares årsmöten längre fram. Distriktets 

årsmöte hålls den 3 april, förbundets 

kongress först 2020. 

Efter att den avgående styrelsen fått full 

och tacksam ansvarsfrihet, vidtog val av 

funktionärer. Dessa resulterade i omval av 

Inger som ordförande samt av 

ledamöterna Gerth Blomberg, Kenneth 

Löthegård och Ulla 

Hedin samt nyval av 

Karin Berkö (bild). 

Nyval blev det också 

av styrelseersättarna 

Gudrun Hagdahl och 

Sven-Olof Johansson 

samt omval av den tredje ersättaren Bruno 

Edvinsson. Båda revisorerna Lars 

Wallander och Glen Ärnils omvaldes 

liksom revisorsersättaren Monica Sahlin.  

Därmed kunde Bengt Wahlberg efter väl 

förrättat värv avsluta årsmötet och lämna 

tillbaka till Ulla Hedin och Inger Rosén 

Hansson. Dessa avtackade först presidiet 

samt kören Västanvinds 

ledare, Heidi Rosén och 

till slut de avgående 

funktionärerna Carl-Erik 

Lind (bild), Maj Kinnbo 

och Lars-Erik Lundgren.  

Innan vi bjöds till kaffeborden med dess 

goda semlor, informerade Resekommittén 

om kommande resor och lottades en 

mängd vackra blommor ut till lyckliga 

vinnare. / SEF 
 

 


