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Parentation över under året avlidna medlemmar. 
Torsten läste en vacker dikt och vi höll en tyst minut.



Det är 10 timmar sedan Ryssland korsade 

Ukrainas gränser i ett anfall som kan 

jämföras med Tysklands och Sovjetunionens 

på Polen 1939. Och här sitter vi trygga i 

Ronneby och håller årsmöte i SPF Seniorerna.
Styrbjörn Gustafsson, inlånad från Bodekull i Karlshamn som 

ordförande för årsmötesförhandlingarna, började med en 

erinran om eftertanke. Vi ska genomföra ett demokratiskt möte.

Styrbjörn nämner dagens historiska händelse



Ordföranden började med att 
tala om dagens allvarliga händelse.



Torsten Helge sekr Styrbjörn Gustafsson ordf Yvonne Andersson vice ordf



Förberedelsearbetet inför årsmötet är alltid intensivt. Man 

måste tänka över, samla och redovisa verksamheterna på ett 

ställe, ekonomin ska räknas ned och kontrolleras, läggas under 

revisorernas lupp, valberedningen ska leta nya styrelse-

medlemmar i takt med att tidigare avgår, lokal ska bokas, 

underhållning ska väljas och bokas och prisförhandlas, blom-

mor inköpas och krögaren ska övertalas att servera en hyfsad 

måltid.

Kvällen före upptäcktes, att något datorprogram vid utskrift av 

den ekonomiska berättelsen, skrivit sista raden utanför 

papperet. Styrelseledamoten Bjurling i sällskap med hustru 

tillbringade resten av den kvällen i Rosa Huset arbetandes med 

en rättad Verksamhetsberättelse.



Mötets stora nyhet var förstås att vår ordförande Laila efter 

tio år på posten avsagt sig omval. Ett stort varmt tack till Laila 

för hennes arbete. Hon kommer att fortsätta arbeta i 

styrelsen. Detta är en lycklig förening med en valberedning 

som påpassligt nog vaskade fram en perfekt och uppskattad 

efterträdare – Kerstin. Välkommen och lycka till!

Byte på ordförandestolen i föreningen.



Lena blir avtackad för sin tid i styrelsen och 
Monika presenterar valberedningens förslag 
till nya ledamöter.



Torsten avtackas för sin tid i styrelsen och Yvonne fick 
ett tack för viceordförandeuppdraget under mötet.



Laila har 
just över-
lämnat
ord-
förande-
klubban 
till sin 
efter-
trädare 
Kerstin.





Kerstin la Fleur Jeppsson, vår nya 
ordförande, tog tillfället i akt och 
presenterade sig och tackade för 
förtroendet.



Krögaren Magnus på Bergslagskrogen vid Golfbanan hade fixat till 

en strålande måltid enligt min egen subjektiva bedömning. Han 

hade dessutom fått ihop en scen där vi kunde placera nio av Ka2-

oktettens tio medlemmar. (Trummisen räknas inte och så var det 

något med stämmorna som gör att det inte finns några gränser för 

hur folkrik en oktett kan bli!)

Brunnsmusik, blås utan högtalare och ingen som behövde 

hörselkåpor. Vi varnades för en équivoque och ytterligare en lite 

mindre équivoque melodi och ingen behövde förfäras.

Ja, det blev ändå en trevlig dag.







Hela Ka2-oktetten utom trumslagaren och presentatören Olle Melin, 
som ju ändå inte räknas! Fick inte plats på tribunen, men står 
utanför kanten till vänster.






