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ÅRSSTÄMMA 2018 

Det var Alla hjärtans dag när 104 medlemmar samlades i Fridegårdsskolans aula 

för att lyssna på vad styrelsen och föreningen haft för sig under 2017. 

Vår ordförande, Bo Lundgren hälsade alla 

”hjärtligt” välkomna till årets stämma och 

introducerade årets stipeniater från Håbo 

musikskola. 

Stipendiaterna var Jason Smit och Wesiyanee 

Sringam.  

Jason spelade saxofon och Wesiyanee sjöng och de 

båda ackompanjerades av Stefan Karlberg på 

piano. 
Stipendiaterna erhöll varsitt diplom och en liten 

uppmuntran av Bo Lundgren för att fortsätta sina 

musikaliska strävanden. 
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Eftermiddagen underhållning stod Revymakarna Irene och Olle Sangemark för. 

De är kända för alla uppträdanden de har haft i Västerås och under 

Reseskaparnas ”Alla hjärtans kryssningar” på Birka Princess. De är också 

välrenommerade för sina guidade resor i Skottland och Wales. Idag framförde 

de ett potpurri på Karl Geralds mest kända revykupletter. 

 

Den egentliga stämman 2018 öppnades därefter av Bo Lundgren. Första punkt på 

dagordningen var den sedvanliga parentationen. 

  

Vår ”egen” präst Sven-

Erik Svensson höll en 

stämningsfull 

parentation med temat 

”Alla hjärtans dag och 

askonsdagen” över de 

21 medlemmar som 

gått bort under 2017.  
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Stipendiaten Wesiyanee 

Sringam sjöng med djup 

inlevelse ”Som en bro över 

mörka vatten” som 

avslutning på parentationen. 

Hon ackompanjerades av 

Stefan Karlberg. 

Klicka gärna på bilden för 

att höra Wesiyanee sjunga. 

 

Till ordförande för stämman valdes Håkan Jonsson och till sekreterare valdes 

Kent Magnusson. 

Verksamheten 2017 har varit omfattande och stämmans ordförande refererade 

till årets första Medlemsforum (nummer 1 2018) där alla dokument inför 

stämman finns publicerade. Inga frågor ställdes avseende verksamheten. 

Resultat- och balansräkningen förorsakade inte heller några frågor. Ralf 

Diktonius, föreningens revisor, läste revisionsberättelsen varefter styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet för 2017. 

På styrelsens förslag valdes Yvonne Lindström, Karl-Erik Thulin och Elke Merkel 

Ragnarsson att nomineras till det kommunala pensionärsrådet (KPR) för 

mandatperioden 2019-2022. 

Eftersom förbundskongressen 2017 beslöt om nya normstadgar för bland annat 

SPF Seniorernas föreningar beslöt stämman att göra vissa smärre ändringar i 

våra stadgar. De nya stadgarna återfinns på vår hemsida för de intresserade. 

Nu blev det dags för verksamhetsplanen och budgeten för 2018. Bo Lundgren 

presenterade verksamhetsplanen som återfinns i Medlemsforum nummer 1 2018. 

Inger Smedberg informerade om den tänkta budgeten för 2018 och gjorde ett 

antal påpekanden. Bland annat att de olika äskanden våra kommittéer har gjort 

finns med i budgeten. 

I stora drag ser vår budget ut enligt följande tårtdiagram som också speglar 

storleken på vår verksamhet. 

 

https://youtu.be/zA0kIB1YEDU
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Diagrammen visar budgeten för 2018, exklusive våra resor. Totalt belöper 

budgeten på 649 000 kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa punkt på dagordningen handlade om medlemsavgifterna för 2019 och 

styrelsens förslag var att höja medlemsavgiften till 300 kronor och avgiften för 

vänmedlemmar till 100 kronor. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag. 
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Valen inför verksamheten 2018 utföll helt enligt valberedningens förslag och 

följande valdes in i styrelsen. 

Bo Lundgren som ordförande i styrelsen samt Ingrid Kläringe, Lave Arnell, Kent 

Magnusson som ledamöter på två år. Gustaf af Jochnick valdes som ledamot i ett 

år. 

Inger Smedberg, Ursula Edfast, Ralph Abrahamsson och Lars Bäck kvarstår 

ytterligare ett år. 

Till revisorer på ett år valdes Ralf Diktonius och Lars Hammar med Laila 

Carlsson som ersättare. 

Den nya valberedningen består av Yvonne Lindström, Per-Eric Josefsson och 

Gert Inge Öman. 

 

Traditionen bjuder att stämman skall avslutas med en hel del hedersbetygelser 

och årets silvermedaljörer var Gunilla Kjerrström, Kristina Eskolin, Christin 

Jonsson, Catarina Josefsson, Ulla-Britta Tidhult, Inga Andersson, Margareta 

Wohrne, Egon Cederling, Anita Cederling, Håkan Jonsson, Gustav Körner,     

Staffan Wohrne, Monica Källberg, Björn Källberg, Fernando Mena och Inger 

Kölestam. 
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I år utsågs tre meriterade SPFare som hedersmedlemmar i vår förening. Bo 

Lundgren läste upp motiveringarna för utmärkelserna och delade ut blommor och 

diplom till 

Yvonne Lindström, Birgitta Pettersson och Per-Eric Josefsson (allas vår Peje). 

 

 

Innan ordföranden avslutade 

stämma avtackades Vivica 

Alexander och Tommy 

Landegren som avböjt omval 

till en ny period i styrelsen. 
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Efter att stämmans ordförande lämnat över klubban till Bo Lundgren, den 

återvalde ordföranden för SPF Seniorerna Håbo avslutades stämman med 

blommor till presidiet och fotografering av den nya styrelsen. 

 

På bilden syns Inger Smedberg, Ralph Abrahamsson, ryggen på Bo Lundgren, 

Kent Magnusson, Lave Arnell och Lars Bäck men tyvärr saknas Ingrid Kläringe, 

Gustaf af Jochnick och Ursula Edfast. 

Alla aktiviteter under 2017 är därmed ”lagda till handlingarna” och vi ser fram 

emot ett spännande och aktivt 2018! 

Kent Magnusson 


