
New Generation, ny ordförande och nya styrelseledamöter 

Det var många avtackningar på det nya decenniets första årsstämma som valde både ny ordförande 

och fyra nya styrelseledamöter. 

Den avgående ordföranden Bo Lundgren höll i trådarna på stämman och inledde med utdelning av 

stipendier till två framstående elever i musikskolan, Jonas Bergengren, som spelar saxofon, och 

August Rosenberg med trumpet som instrument. När dessa, den nya generationens unga musikanter, 

väl visat prov på sitt kunnande intogs scenen av några betydligt äldre herrar som trots sin ålder kallar 

sig för New Generation. De var nya för 55 år sen när de startade karriären på Stockholms 

fritidsgårdar och turnerade sedan med bland andra Tommy Körberg och Janne Önnerud. Lasse 

Lindros, den enda originalmedlemmen, spelar bas och bor sedan tre år i Skokloster. Honom kan man 

för övrigt höra på Radio Viking på fredagskvällar i Back to the 60:s.  

De övriga i bandet är Leif ”Palle” Palmér, synt, Micke Areklev, sång 

och Lasse ”Starre ” Landegren. 

Gruppen bjöd på uppskattade godingar från svunna tider, som Paul 

Ankas Diana, en hel del Elvis, lite Beatles, Tages Sleep little Girl och 

mycket annat som säkert väckte en del minnen hon lyssnarna.  

 

Sven-Erik Svensson höll en parentation till minne av de 24 medlemmar 

som lämnat jordelivet under det gångna året.  Detta avslutades med 

ett stämningsfullt musikstycke av musikskolans rektor Lasse Bäcklund 

och musikläraren Tobias Eriksson. 

 

 

Yvonne Lindström fick i uppdrag att föra ordet på årsstämman, 

flankerad av sekreteraren Kent Magnusson.  

Röstlängden innefattade 100 personer, som godkände både den 

ekonomiska redovisningen, budgeten, verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

 

Antalet ledamöter till den nya styrelsen bestämdes till elva. Fem av dessa är nya,  

Stanley Nilsson,      Christina Tegré,       Ralf Diktonius,          Ulf Bergkvist 

       

Peter Kilger och Karin Csaszar omvaldes på två år och Ralph Abrahamsson, Ursula Edfast och Inger 

Smedberg har ett år kvar av mandatperioden.  

Leif Svensson, 

var bortrest vid 

tillfället 

 



Att fylla ordförandeposten var ingen lätt uppgift för valberedningen. Peje Josefsson, som har varit 

ordförande i föreningen tidigare, förbarmade sig och ställer upp för ett år. Därefter är förhoppningen 

att någon av de nya har hunnit bli tillräckligt varm i kläderna. 

Lars Hammar, Inger Kölestam och Yvonne Lindström står för revisionen, och valberedningen består 

av Margareta Tarjanyi, sammankallande, Tommy Landegren och Vello Roo.  

 

 

Efter årsmöteshandlingarna följde utdelning av silvernålar, en 

utmärkelse som tilldelas medlemmar som utfört uppdrag åt 

föreningen under fem år.  

 

 

Bo Lundgren tackade speciellt Kent Magnusson för allt stöd under sin tid som ordförande. Birgitta 

Pettersson, som lämnar sitt mångåriga uppdrag som friskvårdsansvarig, avtackades också med 

blommor.  

 
 

 

 

 

 


