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SPF Seniorerna i Markaryd  
 
Äntligen kunde SPF Seniorerna i Markaryd ha sitt årsmöte, som blivit framflyttat på 
grund av pandemin, fredagen den 18 mars i Germundsgården. 
110 medlemmar hade kommit för att deltaga. Ordförande Lennart Karlsson öppnade 
mötet genom att hälsa alla välkomna. 
 
Därefter ledde kyrkoherde Håkan Persson en parentation, där han bl.a. talade om hur           
viktigt det är att tänka och vara positiv och att ha någon att hålla i handen i dessa  
mörka tider. 
Anita Lindberg tände ett ljus för var och en av de 9 medlemmar som avlidit under året 
och läste en dikt ur bönboken ”Tradition och Liv”. Sedan avslutades parentationen med 
att alla sjöng ”Härlig är jorden”. SPF kören Kristallen sjöng ett par sånger och därefter 
årsmötesförhandlingar som leddes av ordförande Lennart Karlsson. 
 
Ur verksamhetsberättelsen lästes bl.a. upp att föreningen haft många träffar med olika 
slags underhållning och social samvaro på kommunens olika äldreboenden under 
sommarhalvåret. Vi har genomfört vårt projekt ”Äldres Hälsa och Bryta ofrivillig 
ensamhet, detta har varit öppet för alla kommunens pensionärer. Vi fick 150 000 kr. av 
Socialstyrelsen för att kunna genomföra detta projekt. 
 
 Balansrapporten   och revisionsberättelsen upplästes och godkändes och mötet 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Lennart Karlsson omvaldes till 
ordförande för ytterligare ett år. Till styrelseledamöter omvaldes Hans Jacobsson, Anna-
Lisa Lindvall, Marie-Louise Fällgren. Övriga i styrelsen är Karin Svensson, Anita Lindberg 
och Evert Axelsson. Till suppleant omvaldes Lars-Inge Kristiansson. Ings-Lis af Trolle och 
Niels Rohmann kvarstår som suppleanter. 
 
Ordföranden informerade om kommande aktiviteter. Den 25 mars blir det våffelcafé 
med bingo i Gula Huset, söndagsmiddag blir också och en vinprovning i april. En del 
medlemmar åker på en kryssning i Medelhavet i maj. 
 
Nu inbjöds mötesdeltagarna till smörgåstårtorna som var framställda på det stora 
bordet. 
Kristallen sjöng ytterligare några sånger och därefter blev det kaffe med kaka. 
 
Ordföranden avslutade mötet med att tacka alla som deltagit och hälsade alla välkomna 
till nästa månadsmöte, som blir en påskbuffé den 22 april.  
 
 
 


