
 

 

 

 

SPF Seniorerna Frösön - Årsmöte 2017  
 

 
Torsdag 2 februari höll SPF seniorerna Frösön sitt årsmöte på Fjällgatan 4C dit ett 
60-tal medlemmar kommit. 
 
Ordföranden Ingrid Borgström önskade både gamla och nya medlemmar varmt 
välkommen. 
Årsmötet inleddes med parentation. Därefter valdes Arne Eskilsson till ordförande för 
mötet och som mötessekreterare Eli Widmark. 
  
Årsmötesförhandlingarna genomfördes noggrant och smidigt. Efter genomgång av 
handlingarna beviljades styrelsen ansvarfrihet. Ett förslag väcktes att 
styrelseledamöter och revisorer kan få en viss ekonomisk ersättning för sitt arbete i 
föreningen. Ett belopp föreslogs och godkändes. Det beslutades att inte ändra 
årsavgiften som för närvarande är 200 kr per medlem. Från och med förra året 
betalar medlemmarna årsavgiften direkt till förbundet.                      
Antal styrelseledamöter skall fortfarande vara sju inklusive ordförande och vice 
ordförande.  
Ingrid Borgström hade med bestämdhet frånsagt sig omval på ordförandeposten. 
Efter att ha besatt denna post i sex år hade alla förståelse för beslutet. Till ny 
ordförande för ett år valdes Arne Eskilsson. Övriga styrelseledamöter för kommande 
är följande: Eli Widmark, Kerstin Wikholm, Ethel Strömqvist. Nya ledamöter som 
valdes är: Gudrun Hermansson, Gunhild By och Majvor Enström. Det valdes ombud 
och ersättare till distriktsstämman. Likaså valdes två revisorer och en ersättare. 
Eftersom valberedningen har haft ett fint samarbete inför årets möte fortsätter trojkan 
ytterligare ett år. Som avslutning i förhandlingarna avtackades avgående ordförande, 
styrelseledamöter och de så kallade brevduvorna, som under åren delat ut 
föreningens informationsskrift, med blommor och blomstercheckar.  
 
Efter detta var det läge för fika med underhållning. Sistnämnda var sång och spel 
med gruppen Duo Bergner. 
 

 

 
 
 
Medan det bjöds på kaffe och tårta fick vi 
lyssna på ett urval av bekanta låtar. Vi 
uppmanades att sjunga med, en uppmaning 
som vi gärna tog. 

 
 
 
 



 
 
Medan det bjöds på kaffe och tårta fick vi lyssna på ett urval av bekanta låtar. Vi 
uppmanades att sjunga med, en uppmaning som vi gärna tog. Nu är det ju på detta vis att 
våra medlemmar uppskattar konversation, och denna gång var inget undantag. Det surrades 
ganska så intensivt!  
Så småningom gick sammankomsten mot sitt slut och nya ordföranden tackade för 
förtroendet att leda föreningen genom innevarande år och tackade alla som deltagit i mötet. 
Han önskade samtliga välkomna till mars månads medlemsmöte den 2 mars.            
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