
 

SPF Seniorerna Tranemo, Årsmöte 2022-04-07 för verksamhetsåret 2021 

Ambjörnarps bygdegård 

 

Ordförande Bertil Hansson hälsade 117 medlemmar välkomna till årsmötet. Efter parentation över 

3 avlidna medlemmar öppnade mötesordförande Christina Petersson förhandlingarna. Styrelsen 

fick ansvarsfrihet för det gångna året och föreningens ekonomi är betryggande enligt 

revisionsberättelsen. 

Ingegerd Johansson hade avsagt sig omval i styrelsen och i hennes ställe invaldes Maj-Britt 

Vesterlund med ansvar för studiecirklar och utbildning. Likaså hade Marianne Andersson avsagt 

sig omval och här valdes Marie-Louise Antonsson in med ansvar för Kommunala Pensionärsrådet. 

I övrigt var det omval för de övriga i styrelsen. Dessa är Bertil Hansson, Sven Svenningsson, 

Christina Sundqvist, Stina Lind, Hasse Skoglund, Henry Jönsson o Lena Sundqvist.  

Inger och Henry Jönsson samt Elisabeth Örnemark avtackades efter många år i Arbetsgrupp 

Tranemo. Nya i denna arbetsgrupp är Marita o Kjell Lindgren, Anitha o Ingvar Rydin samt Lena o 

Per-Olof Olsson. 

Efter en påskinspirerad landgång informerades om kommande aktiviteter där vi bland annat skall 

fira 40-årsjubileum den 28 april. 

En alldeles utmärkt underhållning fick vi sedan av José Diego, från Hillared. José var i vintras med 

i TV programmet Talang. Mycket bra sångröst. En bred repertoar med härliga låtar. Toppen var 

nog Stad i Ljus, nästan jämförbart med Tommy Körberg. Stående ovationer. 

I samband med lotteriförsäljningen gjordes en insamling till Ukraina. Detta gav 6.850:- och 

insamlingen kommer att fortsätta fram till vårt jubileum. Som avslutning tackade ordförande Bertil 

Hansson arbetsgruppen för arbetet med årsmötet och önskade alla välkomna till kommande 

aktiviteter. 

Hasse Skoglund 

  

 



 

  

Lotteri o insamling till Ukraina 

 

Massor av goda landgångar 



  

Elisabeth Örnemark avtackas efter jobb i arbetsgrupp          Revisor Göran Antonsson o Ordf Bertil Hansson 

 

Ingegerd Johansson avtackad, styrelseledamot 

Inger o Henry Jönsson avtackade efter arbete i arbetsgrupp 



    José Diego 

 

Gun Axelsson o P-O Jangeklint får uppskattning för att dom städar och sköter vår föreningslokal 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Arbetsgruppen som jobbat med årsmötet avtackas av Bertil 

2022-04-10 

Hasse Skoglund 


