
        Ingen ordförande kunde väljas på årsmötet. 

Föreningens årsmöte som denna gång, på grund av pandemin, fick hållas per capsulam (beslut i en 
förening så att medlemmarna tillstyrker eller avstyrker per brev). 
39 medlemmar hade fyllt i sin röstningsblankett som kunde lämnas i föreningens svarslåda, skickas 
med brev, eller vid Medborgarhuset foajé där styrelsen, iförda munskydd, fanns på plats och tog  
emot sedlarna.  
Samtidigt fick de som valt att delta i årsmötet på detta sätt mota en semla som av tradition hör 
årsmötet till. 
Tyvärr hade valberedningen inte lyckats hitta någon ersättare på ordförandeposten som Mary 
Magnusson nu lämnade. Redan vid förra årets val klargjorde hon att hon åtog sig uppdraget endast 
ett år. Styrelsen har också sedan försommaren en vakans som ledamot och inte heller denna har man 
lyckats hitta kandidat till. Helt mörkt är det dock inte då det finns två ersättare valda och därmed är 
styrelsen fulltalig, dock ingen ordförande. 
Jan-Åke Manfredsson som är sammankallande i valberedningen uttrycker sig så här, jag förstår inte, 
jag begriper inte, varför är det sådant motstånd att ställa upp för ett uppdrag i föreningen som trots 
allt har 230 medlemmar. 
Karin Malmsten, krönikör i Värnamo Nyheter skrev för någon vecka sedan. Att det blir allt vanligare i 
föreningslivet att tillfrågade medlemmar ger svaret, ”det får någon annan göra”. Hon ställer då 
frågan vem är då denne ”någon annan”. Och det kan man verkligen undra. 
Föreningens verksamhetsberättelser visar dock på ganska stor och bred verksamhet som till stor del 
är nya aktiviteter då pandemin omintetgjorde det planerade programmet. 
Allra mest uppskattat var när medlemmarna bjöds på ”Novembertallrik”, en tallrik med kallskuret 
från Höganloft som kunde hämtas hem från utdelning i Medborgarhuset och till vilken 170 av 
föreningens medlemmar tackat ja. 
Ekonomin går också ihop mycket tack vare ett bidrag från Socialstyrelsen för verksamhet mot 
ofrivilligt ensamma, vilket många av föreningens medlemmar drabbats av detta år. 
I Styrelsen är Jörgen Persson och Johnny Josefsson valda på ytterligare ett år, omval blev det på 
Halvard Högberg, och Roland Edvardsson på två år samt omval på C A Pettersson, fyllnadsval ett år. 
Som ersättare omvaldes Margaretha Arklöf och nyvaldes Monica Karlsson, båda på ett år. 
I valberedningen hade Carl-Gunnar Djerv, efter många år, avsagt sig vidare uppdrag. Det blev omval 
på Jan-Åke Manfredsson, samkallande och nyval på Halvard Högberg, båda på 1 år. Styrelsen vill 
gärna ha ytterligare en ledamot i valberedningen men saknar kandidat. 
I val av kommittéer till den löpande verksamheten förkom inga större förändringar utan i stort sett 
oval på ytterligar ett år på samtliga. 
Föreningen har under det gångna verksamhetsåret utvecklat l informationen på hemsidan och via 
mailutskick vilket gör att de flesta medlemmarna på detta sätt får snabb information. Exempelvis kan 
protokollet från årsmötet läsas på hemsidan liksom alla verksamhetsberättelser, ekonomiska 
redovisning, budget och verksamhetsplan för 2021 mm liksom kommande och genomförda 
aktiviteter. 

 
 


