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Årsmöte med Ukrainainslag. 20220310 

 

Vid årsmötet i Kvillebygdens SPF-förening kunde de drygt 110 deltagarna slå sig ner vid bord 

med dukning i blå-gult, Ukrainas färger. Man kunde swisha eller på plats lämna ett bidrag till 

Röda Korsets insamling för hjälparbete i landet. 

 

Före mötesförhandlingarna hälsade SPF Kvillebygdens ordförande, Claes Toreld, medlem-

marna välkomna. Han höll sedan en parentation, som avslutades med att Sven Alfredsson på 

saxofon spelade psalmen "Bliv kvar hos mig" och visan "Vem kan segla förutan vind". 

 

Till ordförande vid årsmötet valdes Clas-Åke Sörkvist och till sekreterare Inga-Lill Sörgard. 

Valberedningen hade gjort ett gott arbete, och förhandlingarna löpte smidigt med många omval 

och några nyval. 

 

Föreningens nuvarande styrelse består av Claes Toreld (ordförande), Ulla Tisell (vice ordfö-

rande), Anita Hallberg (sekreterare), Inga-Lill Sörgard (kassör), Lillemor Blad, Anna-Lena 

Fredriksson, Inga-Britt Gillingsmark, Leif Karlsson och Eva Lundgren. 

 

Ansvarig för föreningens hemsida är Håkan Vikstål. Då man hade gått igenom dagordningens 

alla punkter, blev det blomsterutdelning till avgående ledamöter och funktionärer, Barbro Tor-

stensson, Gunnel Alfredsson, Lars Johansson, Ulla-Britt Danielsson och Anita Hakeröd. Även 

Sven Alfredsson och Clas-Åke Sörkvist fick var sin bukett för medverkan vid mötet. 

 

Före kaffet fick mötesdeltagarna en del information. Lotta Toreld berättade om den kommande 

resan till Falkenbergsrevyn, Ronny Fredriksson informerade om en SPF-app i smartphones, och 

Håkan Vikstål presenterade föreningens aktiviteter och kommande program. 

 

Efter fikat, då medlemmarna bjöds på rejält tilltagna semlor, var det dags för musikunderhåll-

ning av trion TonSteget från Ljungskile. Gruppen bestod av Mia som sjöng och Lennart och 

Lasse som ackompanjerade på gitarr och dragspel. 

 

Med tanke på kriget i Ukraina inledde Mia med att läsa en fredsdikt, och publiken fick sjunga 

med i "I natt jag drömde". Sedan fick åhörarna lyssna till visor och sånger av bland andra Evert 

Taube och Sven-Ingvars. Man fick också höra en kavalkad av välkända äldre, svenska schla-

gers, och Mia fick publiken med på noterna i såväl sång som roande historier och ordvitsar. 

Programmet avslutades passande nog med sången "Vi möts igen" med den välkända melodin 

från 1939. 

 

Mötet avslutades med ett lotteri, och när överskottet därifrån räknats samman med kvällens 

insamling, kunde man se, att föreningen kan skicka 10.500 kronor till Röda Korsets arbete i 

Ukraina. 

 

Text: Christel Kempton 


