
SPF SENIORERNA Kvillebygden 

Årsmöte på Fiskebo 

Efter det att så gott som all föreningsverksamhet legat nere i omkring ett och ett halvt år, kunde 

SPF Kvillebygdens medlemmar nu samlas till ett årsmöte. Man höll till på Fiskebo, Svarteborgs 

Hembygdsförenings ändamålsenliga lokal, där man kunde samlas både under tak och utomhus. 

Claes Toreld, ordförande, hälsade dryga nittiotalet medlemmar välkomna, och han nämnde 

bland annat "KvilleSenioren", den skrift som några gånger om året delas ut i medlemmarnas 

brevlådor. Man ska inte behöva ha datorvana för att få en hälsning från föreningen. 

Före årsmötesförhandlingarna hölls en parentation över de medlemmar som gått bort sedan 

förra årsmötet. Efter det att namnen lästs upp, och man hållit en tyst minut, avslutades minnes-

stunden med att Sven Alfredsson på saxofon spelade "Vem kan segla förutan vind" och "Gam-

mal fäbodpsalm". 

Till ordförande för mötet valdes Clas-Åke Sörkvist och till sekreterare Inga-Lill Sörgard. Mötet 

beslöt, att medlemsavgiften för år 2022 ska vara 190 kronor. Antalet ledamöter i styrelsen ska 

liksom tidigare vara 9 stycken ordinarie. Nuvarande styrelse består av Claes Toreld (ordfö-

rande), Ulla Tisell (vice ordförande), Barbro Torstensson (kassör), Inga-Lill Sörgard (sekrete-

rare), Lillemor Blad, Anna-Lena Fredriksson, Anita Hallberg, Leif Karlsson och Eva Lundgren. 

Vid punkten Övriga frågor informerade Ingemar Bergdahl om golf, och Håkan Vikstål och 

Inga-Lill Sörgard berättade om kommande kursverksamhet. 

Många av föreningens aktivitetsansvariga kvarstår, men några hade avsagt sig sina uppdrag. 

Claes Toreld tackade med blommor de avgående för deras arbete, och Clas-Åke Sörkvist och 

Sven Alfredsson tackades för medverkan under mötet. 

Efter förhandlingarna bjöds medlemmarna på korv med bröd och dricka. Mot slutet av fika-

stunden fick Leif Svensson, ordförande i Svarteborgs Hembygdsförening, ordet. Han berättade 

om Fiskebo och dess historia, om den före detta skolan som blivit ett museum 

och om den utbyggda längan som används vid fester och firande av olika slag. 

Ett lotteri avslutade timmarna på Fiskebo i det vackra sensommarvädret. 

Christel Kempton 

 

       
Föreningens årsmöte hölls på Fiskebo, strax norr om Hällevadsholm. fotograf Håkan Vikstål  

Claes Toreld, ordförande, avtackade Marie-Anne Christiansson, som i många år lett förening-

ens gymnastikgrupp. fotograf Leif Karlsson 

 


