
Ny ordförande i SPF SENIORERNA-Rönnen. 

Föreningen höll sitt årsmöte torsdagen 22 februari. Mötet öppnades av ordförande Bertil 
Berglund, som hälsade alla välkomna, med en särskild hälsning till nya medlemmar. Därefter 
höll man en parentation över de medlemmar som avlidit under året. I samband med den, 
läste Birgitta Gleerup en dikt, ur Atle Burman, Avskedsord. Efter parentation och diktläsning, 
informerade ordföranden om möjligheten anmäla deltagande i resan till Klöverträskrevyn. 
Därefter presenterade han dagens underhållare William Nordlund, som till eget 
gitarrackompanjemang framförde ett antal välbekanta visor av Mats Paulson, Euskefeurat, 
Cornelis Vreeswijk, Bo Sundström, Olle Adolphson med flera. 
Efter lunchen följde årsmötesförhandlingarna. Som funktionärer för årsmötet valdes: Lars-
Eric Jonsson ordförande och Björn Grahn sekreterare. 
Som föreningens nye ordförande valdes för ett år, Lisbeth Lindmark. 
Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes: Bertil Berglund (nyval 1år), Ulla Grahn (nyval 1 år), 
Gunnel Jonsson kassör (omval), Beda Lundström (omval) och Anita Eriksson (omval). 
Registeransvarig: Lars-Erik Karlsson (omval). 
Ersättare i styrelsen: Inge Nilsson (nyval), Birgitta Gleerup, Britt Lundkvist, Margit Karlsson 
och Sören Marklund (omval). 
 Verksamhetsgranskare: Gunilla Johansson och Stig Eriksson (omval). 
Valberedning: Sören Marklund och Kerstin Eriksson. 
Ombud till distriktsstämma: Björn och Ulla Grahn, Ulf och Berit Olovsson, Ulla-Britt och Rune 
Sandberg, Sera Olovsson och Marietta Pettersson. 
Margareta Wallström avtackades för sin mångåriga insats som sekreterare. 
Under punkten övriga frågor, efterlystes någon form av information kring det nya påfundet 
Parkeringsapp. Detta föranledde Sera Olovsson att framföra sin åsikt om Digital parkering. 
”Piteå har en gång varit ledande på parkeringssystem, tre timmar gratis. Då hinner jag som 
kommer från Lillpite göra undan listan jag hade med mig. Jag kan ta en fika med någon jag 
träffar. Men två timmar är för kort och jag vägrar att ha en app.”  
Före mötets avslutande, presenterade nya ordföranden Lisbeth Lindmark sig själv och 
berättade om sin bakgrund. 
Hela årsmötet skrivtolkades av Petra Selberg och Maria Jonsson från Regionens tolkcentral. 
SPF SENIORERNA-Rönnen har som målsättning inför det nya verksamhetsåret att aktivt satsa 
på nyrekrytering av medlemmar och därmed kunna erbjuda flera intressanta och spännande 
aktiviteter, som borde passa de flesta. 
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