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Agenda för den närmaste tiden 
Nedanstående agenda kommer att uppdateras vart efter tider/platser fastställs eller ändras. 

Månadsmöten 
Tisdagen den 31 januari 
Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan 
 
Tisdagen den 28 februari 
Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan 
 
Tisdagen den 28 mars 
Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan 

Månadsmöte 
Information om bedrägerier av polisen i Norrköping 
 
Årsmöte 
Musikunderhållning av Mickael Leonardsson 
 
Månadsmöte  
Underhållning av Kaj Lärka ”Bondkomiker” 

 

Promenader och övriga aktiviteter 
Tisdagar och torsdagar 
Kl 10:30 
 

Vi fortsätter att gå promenader i Rambodalsområdet på 3 till 4 km. Samling 
på parkeringen vid Rambogatan 60. Under promenaden pratas det mycket 
och vi löser många världsproblem allt ifrån Covidpandemi till 
cykelställsproblem. 
Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma - med eller utan stavar 
Fler hälsas välkomna, det finns gott om plats på vägar, gångbanor och stigar. 
 
För mer information kontakta Birgitta Hilke, tfn 070-847 17 93. 
 
OBS! När vi har månadsmöte, sista tisdagen i månaden har vi ingen 
gemensam promenad. 
 

Resor 
 

Den 4 mars gör vi en resa till China Teatern i Stockholm och går på 
föreställningen BODYGARD, pris 1 295 kr 
 
Anmälan direkt till Eksmo Buss 073-640 10 10. 
 

 På planeringsstadiet: Resa till Ellen Keys strand, Ladugård 206 samt 
Brunneby. 
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Hälsningar från ordförande 
 

Kära medlemmar! 

Om en månad är det åter dags för föreningens årsmöte. Handlingar till årsmötet skickas till alla på 
mejl. Har ni bytt e-post eller skaffat ny på sistone så bör ni anmäla detta till styrelsen så ni inte 
missar viktig information. E-posten till styrelsen hittar ni längre fram i månadsbladet. Ett antal 
kopior av handlingarna kommer också att finnas i lokalen före mötet. Några viktiga saker kommer 
upp då… 

• Det finns ett antal funktionärer som har anmält att man inte fortsätter med sina uppdrag. 
Om det finns flera som inte kan/vill fortsätta är det viktigt att ni hör av er till styrelsen 
snarast. I annat fall förutsätter vi tacksamt att ni fortsätter ett år till. 

• Tre ledamöter i styrelsen avgår efter årsmötet. För närvarande är vi sju personer i 
styrelsen. Enligt stadgarna ska det finnas minst fem ledamöter inklusive ordförande. Om vi 
inte kan fylla alla posterna är ett alternativ att gå från sju till fem personer. Tyvärr medför 
en sådan minskning att arbetsbelastningen på var och en ökar. Känner ni att ni vill ingå i en 
trevlig grupp som jobbar för föreningens bästa är ni välkomna att höra av er till styrelsen. 
Vi tackar på förhand! 

• Styrelsen kommer att föreslå att ”inträdet” till månadsmöten höjs från 40 till 50 kr. Denna 
blygsamma peng ska inte bara bekosta fikat (kaffet har ju blivit jättedyrt!) utan även bidra 
till våra gäster. 

• Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2024 förblir oförändrad 80 kr. Detta förutsätter 
dock att Syrianska kyrkan inte höjer hyran för lokalen fram till årsmötet. 

• Årligen får styrelsemedlemmarna dela på 4 000 kr för att täcka egna utlägg för föreningen. 
Även detta bidrag föreslås förbli oförändrat. 

• Tre ledamöter till valberedningen ska väljas på årsmötet. Bra om ni fundera på lämpliga 
kandidater fram till dess! 

Avslutningsvis vill jag meddela att jag är bland de ledamöter i styrelsen som avgår. Att vara 
ordförande är ett ansvarfullt uppdrag men samtidigt ett uppdrag som ger så mycket tillbaka. Jag 
har känt stor glädje att komma på våra möten och träffa så många härliga, uppmuntrande 
medlemmar – jag som normalt är en ganska blyg person. Ett stort tack till styrelsen för allt stöd 
och gott samarbete under mina sju år som ordförande och ett jättestort tack till alla er 
medlemmar som har satt guldkant på dess år. Jag håller tummarna för att någon känner sig mogen 
att ta över det hedervärda uppdraget som ordförande. 

 

Må så gott! 

Gordon Carlson 
Ordförande 
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Vad händer med föreningen efter årsmötet? 
 

Till årsmötet har tre ledamöter i styrelsen sagt att de vill lämna sina uppdrag. Bland annat avgår Gordon 
som ordförande och Monica som sekreterare. Vad händer om ingen ställer upp och fyller dessa platser? 

Styrelsen hoppas naturligtvis att det i första hand löser sig. Det finns säkert personer bland våra 270 
medlemmar som vill ställa upp och både stötta och utveckla föreningen. Eller hur! Vänd er i så fall till 
valberedningen. Kontaktuppgifter finns i månadsbladet. 

Att minska antalet ledamöter i styrelsen från sju till fem som anges i stadgarna är ingen lösning för oss. Den 
vägen kan vi inte gå. 

Om vi blir fulltaliga i styrelsen men inte hittar någon som vill bli ordförande eller sekreterare kan det bli 
bekymmersamt. SPF Seniorerna Måren i Skärblacka kommer att befinna sig i den situationen efter sitt 
årsmöte nu i februari. Man kommer ändå att ha full styrka i styrelsen men vara utan ordförande. Däremot 
räknar man med att någon i styrelsen tar på sig ordförandeposten om ett år. Kan något liknande vara en 
lösning för oss om vi får in tre nya ledamöter i styrelsen varav en av dessa kan ta ordföranderollen 
åtminstone temporärt? 

Om vi inte lyckas bli fulltaliga i styrelsen och är utan ordförande har vi några alternativ 

• att föreningen slås samman med en annan förening, t.ex. med SPF Seniorerna S:t Olof i Norrköping 
eller 

• att föreningen upplöses helt och medlemmarna får själva välja om man vill tillhöra en annan 
förening eller ej alternativt 

• att föreningen upplöses helt och medlemmar bildar en egen ny förening. 

Om följden blir att föreningen upphör måste detta beslutas vid två på varandra följande årsmöten varav det 
ena är ordinarie. Besluten måste tas med minst 4/5 majoritet av de närvarande medlemmarna. 

Vi måste i så fall besluta om föreningens framtid vid årsmötet den 28 februari! Vi ser fram emot en stor 
uppslutning på mötet då. 

Väl mött! 
Styrelsen 
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Övrig information 

Allmänt 
Planeringen för föreningens program för 2023 har påbörjats. Kom gärna med förslag på sådant ni 
önskar att vi ska göra, allt ifrån underhållning, resor eller andra aktiviteter. Skicka era förslag till 
föreningens e-post spfsoder@gmail.com. 

Boule 
Är det någon som är intresserad av att spela boule? Hör av er till någon av oss ni styrelsen så ska vi 
försöka ordna med en plats att spela på. 

Månadsmöten 
Se sida 1 angående program och tider. 
Anmälan görs till Kerstin Johansson på telefon 070-981 76 38 (gärna SMS, meddela då namn) 
senast torsdag veckan före mötet. Om det finns allergier så ta med eget fikabr 

BIO på Cnema  
Onsdagen den 18 januari började vårens filmer på CNEMA. Det som kommer att visas finns i sluter 
på månadsbladet. Kostnad 200 kr för fyra filmer. Kontakta Jan-Olof Steen för ytterligare 
information om SPF Bio på Cnema. 

MYCKET VIKTIGT! Påminner om e-postadress 
Ni som bytt eller skaffat e-post skicka ett mejl till föreningens e-post spfsoder@gmail.com med 
namn, adress och telefonnummer, så kommer ni med på våra utskick av t.ex. månadsbladet.  

 
Nästa månadsblad planerar vi att ge ut under februari 2023. 
 

Vår verksamhet sker i samverkan med  

 
  

about:blank
about:blank
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Föreningens funktionärer 2022 fram till årsmötet 2023 
Första namnet i respektive ruta nedan är kontaktperson/sammanhållande. 

Uppdragsroll Namn Telefon E-post 
        

Styrelsen, Ordförande Gordon Carlson 073-145 10 86 gordon.carlson72@gmail.com  
Styrelsen, Vice ordf och webbred Tomas Axi 070-828 09 79 tomas.axi@telia.com  
Styrelsen, Sekreterare och festkommittén Monica Hjulström 070-436 65 47 mhjulstrom02@hotmail.com  
Styrelsen, Kassör Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
Styrelsen, Ledamot och utbildning.  Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
Styrelsen, Ledamot och resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Styrelsen, Ledamot Lott-Marie Mählqvist 073-039 81 45 lasse-lottis@hotmail.com  
            

Festkommittén  Ulla Johansson 073-772 11 12 ullajohansson46@icloud.com  
Festkommittén Marianne Jonsson 073-494 47 55 marjon1959@hotmail.com   
Festkommittén Monica Hjulström 070-436 65 47 mhjulstrom02@hotmail.com  
Festkommittén Vakant --- --- 
         

Kaffekommittén Kerstin Johansson 070-981 76 38 Kerstin490911@gmail.com  
Kaffekommittén Yvonne Steen 070-592 21 30 yvonne.steen@telia.com  
Kaffekommittén Inga-Lill Jonsson 073-159 90 80 Inga-lill43@hotmail.com  
Kaffekommittén Marita Karlsson 076-007 42 08 marita.mk@bredband.net  
            

Resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Resekommittén Yvonne Lindell 070-146 63 21 yvonne.lindell@telia.com  
Resekommittén Kristina Hessel 073-949 70 09 kristina.hessel@hotmail.com  
            

Lotterier Agneta Spångberg 070-898 55 32 agneta.spangbergs@gmail.com  
Lotterier Marianne Jonsson 073-994 47 55 marjon1959@hotmail.com   
Lotterier Gunilla Delin 070-636 53 08 gunka51@hotmail.com  
             

Hemsida och SPF app Tomas Axi 070-828 09 79 tomas.axi@telia.com  
Hemsida och SPF app Vakant --- --- 
       

Revisor  Peter Larsson 070-914 47 14 peter.larsson@husbocken.se  
Revisor ersättare Elisabeth Larsson 070-914 47 31 elisabeth.larsson@husbocken.se  
Revisor ersättare Gunnar Bleckert 076-102 22 97 gunnar.bleckert@telia.com  
            

IT-ombud Vakant --- ---   
Utbildningsansvarig Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
Syn- och hörselombud Susanne Lönnqvist 076-367 49 27 susanne.lonnqvist@live.se  
Folkhälsoansvarig Vakant --- --- 
Boule Gun Pettersson 073-639 96 28 smulan35@gmail.com 

Trafikombud Karl-Erik Hamström 070-777 43 27 karl-erik.hamstrom@telia.com  
Seniorbio Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
       

Valberedning – Sammankallande Inga-Maj Lundmark 070-580 40 99 ingamaj.lundmark@gmail.com  
Valberedning Arne I Svensson 070-232 42 40 arne.annemarie@telia.com  
Valberedning Vakant ---- ---- 
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