
SPF Seniorerna / Jössebygden Arvikas årsmöte, 
i semmeltid! 

Det är torsdag eftermiddag, och det ska bli årsmötesförhandlingar i SPF 
Seniorernas lokalavdelning Jössebygden Arvika, i vår lokal Korpralen.




På väg in till samlingsrummet flockas medlemmar nyfiket runt bokbordet i 
kapprummet. Här finns böcker att låna!




I köket förbereder delar av köksgruppen dagens förtäring - föreningen bjuder 
denna gång alla på semlor och kaffe. 




Inne i salen är det försäljning av lotter, medan de drygt sjuttio medlemmar, 
som hörsammat styrelsens inbjudan, glatt samspråkar med vänner och 

söker sig sittplatser vid borden! 

Lotterna går snabbt åt!






Ordförande Birgitta inleder sedan mötet med att tända ett ljus och påbjuda 
en tyst stund för att minnas och hedra alla de många medlemmar, som avlidit 
under året som gått.  




Årsmötet går av stapeln under van ledning av mötets valda ordförande 
Gösta, med sekreterare Lilian som bisittare.  Sedan blir det avtackning med 
en bukett tulpaner.




Efter årsmötet är det dags för semlorna! ”Kristinas semla” är vad vi bjuds på. 
Så stora, så goda! 


Carina ger sig här i kast med sin! 




Nästa punkt på programmet för dagen handlar om Hjärnkoll... ! 

Sexton kluriga frågor ska vi alla svara på, under en hel del bryderi…!


De tre med flest antal rätt svar, plus en 
suppleant, går vidare som 
lokalavdelningens representanter i den 
kommande tävlingen på distriktsnivå, på 
Sågudden den 16 maj. Vinnande förening 
går sedan vidare och representerar sitt 
distrikt i finalen i Stockholm.


Våra representanter består denna gång 
av Eva Nylander, Inga-Bodil Melinder och 
Lena Nitting. Suppleant blev May-Britt 
Bruce.




Några ytterligare informationspunkter står också på programmet:


- Birgitta informerar om att alla intresserade är välkomna att åka till 
distriktsstämman i Skoghall den 22 mars, även om man själv får stå för 
kostnaderna, om man inte är ålagd att representera lokalavdelningen. 


- Jan Rülcker informerar om Upplevelsedagen för medlemmar i hela 
Värmlandsdistriktet, och som i år blir på Sågudden här i Arvika, onsdagen 
den 16 maj! Jan berättar lite om de aktiviteter som planeras, och 
uppmanar så många som möjligt att komma den dagen. Vi behöver alla 
hjälpa till att vara lite värdfolk för gästerna, så att allt förlöper så smidigt 
och blir så trevligt som möjligt! 


- Jan informerar också om vår hemsida, han visar hur den ser ut och hur 
man loggar in och söker information på den!





Nu väntar många på lotteriet, till sist! 




Bordet är också denna gång fullt av goda viner, askar med choklad och 
godis, och annat smått och gott, som servetter och ljus. 


Många är de lyckliga vinnarna, - och en del kan t.o.m få den stora turen att få 
två vinster!! 


Avslutningsvis påminner Birgitta oss alla om att tänka till, och komma med 
förslag till frågor att ta upp i mötet med de lokala politikerna! 


Birgitta önskar oss också välkomna till nästa månadsmöte, 

en 15 mars kl 13.00, då det blir påsklunch med underhållning!  


Vid kamera och dator, 

Annelise, nybliven styrelsemedlem



