
Den 13 februari genomförde SPF Seniorerna Vallda-Släp sitt årsmöte för 2023. Vi 
träffades i Släps församlingshem, och som vanligt rådde det en god stämning i 
entrèn med biljetter och lottförsäljning. När årsmötet tog sin början kunde vi räkna in 
nästan 80 medlemmar. Lars Smedberg hälsade oss välkomna och lämnade ordet till 
Mona Sundborg som höll en fin parentation över de 13 medlemmar som lämnat oss 
sedan förra årsmötet.  
Därefter följde val av presidium, där Milton Jonsson valdes till mötets ordförande och 
Anita Norman till sekreterare. Sedan fastställdes i snabb takt olika berättelser och 
"ansvarsfrihet för styrelsen" för verksamhetsåret 2022, vilket den sittande styrelsen 
erhöll. 
Nu hade årsmötet klarat av 10 punkter och vi gick över till verksamhetsåret 2023. I 
budgeten ingick en avsevärd summa för sponsring av vår 40-årsfest den 31 mars, 
medlemsavgiften för 2024 fastställdes till 275 kronor per år, arvoden och antal 
styrelseledamöter (9 st) oförändrat. Så kom vi in på de olika valen, som började med 
ordförande 1 år, där Lars Smedberg avböjt återval, och Ingemar Nordieng övertog 
posten, vilket årsmötet tacksamt noterade. Ledamöter 2 år nyval av Kenth 
Jendhammar (Margareta Stiernstedt avböjt återval), övriga 3 ledamöter återvaldes. 
Två ordinarie revisorer och en ersättare återvaldes, två ledamöter i valberedningen 
återvaldes och Lars Smedberg nyvaldes. Slutligen valdes Ingemar Nordieng och 
Margareta Sanne att representera föreningen i "Nämnden för Vård & Omsorgs 
Forum för Pensionärsorganisationer". Nu kunde Milton lämna över klubban till Lars, 
som tackade för sig efter 8 år, avtackade Margareta Stiernstedt efter 15 år och 
Yvonne Sjösten för lång tid som golfombud. Och så kunde Lars lämna över klubban 
till Ingemar, som tackade för förtroendet och efterlyste engagemang från våra 547 
medlemmar till olika uppgifter inom föreningen. 
Nu var årsmötet slut, och vår Danstrupp kunde inta golvet (se fotot), vilket dom 
gjorde med den äran. Det var både samba, schottis och grekisk dans på 
programmet,som genomfördes med grace och elegans med Mona Sundborg som 
ledare. Efter dansen avslutades sammankomsten med dragning av två olika lotterier, 
som alla fann sina lyckliga vinnare. Vi andra får se fram emot nästa möte den 13 
mars, då Åsa och Ulf Nomark underhåller på Särö Vård-och Omsorgsboende. 
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