
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Bästa SPF-Seniorer! Efter avklarat årsmöte har vi nu börjat ett nytt verksamhetsår. Vi som fått 

årsmötets uppdrag att leda föreningens verksamhet även detta år tackar för förtroendet och skall 

göra vårt bästa för att programmet skall bli så intressant och givande som det bara är möjligt. Till 

månadsmötet i maj presenterar vi mötesprogrammet för hösten 2023. 

 

Den nyvalda/omvalda styrelsen har fördelat uppdragen så att N-G Johnsson och Bo Skårsstedt 

fortsätter som vice ordförande respektive kassör. Christine Melin övertar uppgiften som sekreterare 

efter Birgit Nilsson.  

 

På programmet står närmast våra ordinarie månadsmöten tredje helgfria måndagen i månaden. 

Därutöver planerar vi för ett studiebesök  på Gamla Bränneriet i Vissefjärda den 10 maj. Utfärd till 

Lindö fågelstation vid Kuggeboda för att möta fågelsträcken i april och promenad och grillning på 

Slätthammar på Almö ligger också i ”pipelinen”. Närmare information lämnas på kommande 

månadsmöten. Genom samarbeten med andra SPF-föreningar och med PRO-föreningar undersöker 

vi också hur vi gemensamt kan arrangera längre dagsresor/utflykter och teaterbesök. En drivande 

kraft här är Birgit Nilsson.   

 

ÅRSMÖTET 

Vår ordförande, Anders Ovander, hälsade oss välkomna till årsmötet. Ett 30-tal medlemmar hade 

kommit till mötet, som inleddes med parentation. Fem medlemmar har avlidit under 2022 och vi 

tände ett ljus för var och en, följt av en tyst minut och med Py Bäckmans ”Stad i ljus” framförd 

digitalt av Tommy Körberg. Därefter valdes vår distriktsordförande Nils Ingmar Thorell att hålla i 

klubban för själva årsmötet. Det blev omval av vår ordförande och övriga ledamoter förutom av 

Birgit Nilsson, som avgår efter 10 års engagement. Hon har genom åren varit en ambitiös och idérik 

klippa, så det kommer blir ett stort tomrum efter henne. Vi kommer alla sakna henne, men hon 

kommer säkert hjälpa till lite i alla fall – hoppas vi! Vår revisor Sven Gummesson avsade sig också. 

För övrigt gick vi igenom dagordningen utan alltför mycket diskussioner. 

 

MÅNADSMÖTET 

Denna gång bjöd föreningen på jättegod landgång, några småkakor samt kaffe. Vi njöt alla av detta 

och därefter testade Nils Ingmar Thorell våra musikaliska kunskaper. Han hade gjort ett korsord 

som vi skulle lösa där han spelade olika musikstycken/melodier med blandade svårigheter. Med lite 

fusk här och var så kunde vi fylla i de tomma rutorna och vi blev alla glada att samtliga fick full 

pott! Sen följde vårt sedvanliga lotteri där sex vinflaskor lottades ut. Slutligen tog NG ordet och 

delade ut några mycket vackra buketter till Nils Ingmar, Anders, Sven och Birgit för förtjänstfullt 

arbete. Nu får vi se fram mot nästa månadsmöte 20 mars 2023. Då blir det ”Filmtema”. Varmt 

välkomna! 

 

På söndagar klockan 14.00 träffas vi för en pratstund på ”SPF Café Havgården”. 

Anders Bäckström  0708 - 494952 

Författare av detta månadsbrev 
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