
SPF Seniorerna  Lerbäck  referat  årsmöte  2019 02 21 Tallbackskyrkan Åsbro   

50  deltagare   

SPF Seniorerna Lerbäcks årsmöte 2019  gav styrelse och funktionärer  

ansvarsfrihet och förnyat förtroende. Ett 50-tal medlemmar kom till 

Tallbackskyrkan, där ordf  Harry Herrgård  välkomnade  och påminde om att 

förbereda frågor till mötet 21 mars,  då nytillträdda KS-ordföranden Caroline 

Dieker kommer. Aktuella frågor är bl a busslinje 708 ,  service och 

samhällsplanering i Åsbro och andra orter utanför stadskärnan. Namninsamling 

för protestlista pågår. Frågan har diskuterats i KPR. Tord Sandgren höll parenta-

tion över  medlemmar, som avlidit sedan föregående årsmöte. Ps 297 spelades.  

 

               

Rolf Carlsson valdes till mötesordf  med Inger Francis som sekreterare.  Före-

ningen har haft elva medlemsmöten och deltagit i  Seniorfestival  med hörsel-

test.  Ett stort engagemang har  Lerbäcksmarkens parkering krävt. Därutöver 

friskvårdsaktiviteter med boule, gymnastik etc,  resor och studiebesök bl a till 

Blå Hallen, studiecirklar, frågor till politiken i samband med valet.  Revisorerna 

Inga-Britt Renstrand och Jan-Olof Wetterskog berömde  styrelsen och framför 

allt kassören och sekreteraren för god ordning betr  protokoll och räkenskaper. 

Föreningens ekonomi är god, bl a till följd av intäkter från Lerbäcksmarken och 

lotterier,  men också koll på kostnader! Föreningens årsavgift blir 75 kr.  

Ordf Harry Herrgård omvaldes. På 2 år omvaldes Gulli Bergvall, Owe Edetun 

och Tord Sandgren. Kvarstående 1 år: Berit Olsson, Solweig Clefjord och Inger 

Francis. Revisorer: Inga-Britt Renstrand och Jan-Olof Wetterskog med ersättare 

Sven-Enar Pehrson och Inga-Lill Nilsson. Ombud till distriktsstyrelsens 

årsstämma utses av styrelsen. Ordf  är självskriven.  

KPR: Solweig Clefjord och Anita Karlsson, ersättare Ingalill Erickson.  



 

Ombud till Lerbäcksmarkens årsmöte: Bo Björnberg, Harry Herrgård, Gullmar 

Nilsson och Raine Norström. Ersättare Lars-Göran Bergvall. Nya i arbetsgrupp 

Kultur och utbildning blev Pia Alm och Ove Nilsson. Inge Karlsson är samman-

kallande.  Valberedning Anita Karlsson,  Rolf Carlsson och Lars Olson. 

Owe Edetun är flitig fotograf och har tusentals bilder i sin dator. Han visade som 

avslutning på mötet ett urval från det gångna verksamhetsåret.  Och så blev det 

vinstdragning, kaffe med härliga semlor och gemytlig samvaro i caféet.  

Antecknat av Sonja Cederlöf   

 

 

   


