
Årsmöte 20 feb

SPF Seniorerna Ronneby hade ett välbesökt årsmöte torsdagen den 20 
februari i Ronneby Brunns fina lokaler.  

I samarbete med Kommunala Vuxenskolan



Här skall det klubbas!
Vänta bara!

Av kloka gubar eller 
rentav de vice männen!



En dags skillnad! 
Okej då, plus ett år! 20 februari 2020

21 februari 2019



Fyllning pågår! Trevligt att mötas! Över 100 
medlemmar samlades denna vårdag!



Så sant så sant! SPF gör verkligen 
skillnad!



Spänning i luften! Fina priser lockar till köp! Undrar om det är gula 
ringens priser till höger eller randiga ringens? Eller tvärtom? Spelar 
kvitta! Alla köper ändå från båda ringarna! Men tänk om man 
vinner 1:a priset på båda ringarna?



Nu är det snart dax för årsmötets öppnande



Fantastiska Laila öppningstalar. Inga trasiga sladdar, 
eller datafel, som stör informationen här inte!!



Parentation. 32 medlemmar har gått ur tiden. Torsten 
Helge läste en fin dikt som skapade eftertanke. En tyst 
minut följde. Ingen nämnd ingen glömd i denna stund!



Nu börjas det. Samling på podiet. Dagens ordförande Styrbjörn 
Gustavsson, Gunnar Karlsson dagens vice ordförande samt 
Bengt Mauritzson sekreterare. 



Eva Holmberg informerade om vad som pågår i kommunen 
angående folkhälsan med fokus på seniorernas 
välbefinnande. Mycket intressant. Vilka duktiga människor 
som är engagerade i SPF!



Ordföranden Styrbjörn guidade församlingen igenom agendan. Utsända 
mötesdokument godkändes, revisorernas berättelse tydliggjorde att styrelsen 
kunde beviljas ansvarsfrihet, valberedningens förslag godkändes, avgående 
ledamöter blommerades och nya ledamöter välkomnades!



Laila tackades för ett strålande arbete 
under det gångna året och önskades god 

fortsättning på det nya!



MAT! God mat! Vi ska vara tacksamma för denna 
tillgång till välsmakande energi i trevliga 
ändamålsenliga lokaler.



Så var det dags för dagens underhållning! Hoppas kablarna
är hela och räcker till! Kommer ni ihåg :” En trasslig härva 
kalla på John Drake”!



Här är de! Duktiga Familjen Wrambjers från Tyringe stod 
för underhållningen. Mamma Elisabeth med barnen 
Karin och Krister. Kul, fartfylld underhållning! Tack !



En show med egensnickrat och ”covers”
Stråhed, Grönwalls, Danielsson, Gärestad, Andersson var de 
efternamn jag kommer ihåg från utbudet. 



När inte de etablerade efternamnen räckte till fick SPF hjälpa 
till! Vad vore en sjömansvisa utan en kapten från Göta Kanal!



Här är det kärlek !



Man kan vara glad även om man inte vinner! Två ringar 
såldes slut. Några vann andra hade tur i kärlek!



Visst är det vackert i Brunnsparken!  Bilden till höger är 
på tal om app´araten!
Tack för denna gång! På Återseende!

Reportör PAB


