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Årsmöte 2022 
 
Äntligen kunde vi hålla ett årsmöte med delta-
gande medlemmar. Som vanligt höll vi till i Fly-
gets Hus och 37 medlemmar hade slutit upp. 
Om inte Covid 19 satt käppar i hjulet skulle vi ju 
ha firat föreningens 40-årsjubileum förra året, 
2021. Jubiléet firades dock lite stillsammare i år 
istället med lite mingel med snittar och bubbel 
under samlingen och med en festligare middag. 
I samband med årsmötet visades ett kort bildspel 
som gav en tillbakablick på hur föreningen bilda-
des och vilka 36 gubbar, som av Åke Wendel 
bjudits in till första mötet. Mötet var nästan på 
dagen för 41 år sedan, den 23 april 1981. Bilder 
på ca hälften av dessa gubbar visades och 
väckte ett antal minnen och kommentarer, mest 
positiva, hos deltagarna. 
 
Den formella delen av årsmötes leddes av ord-
föranden, Ingvar Jäderlind, och som inledning 
hölls parentation över 21 medlemmar som avlidit 
sedan förra årsmötet 2019. 

Kassören redogjorde för ekonomin, dels för det 
gångna året och dels budgeten för 2022. Före-
ningens ekonomi är god. 
Ordföranden klubbade sedan snabbt igenom de 
sedvanliga punkterna inklusive ansvarsfrihet för 
styrelsen och fastställde medlemsavgiften till 
100:- för 2023. 
Efter årsmötet bjöds på en meny bestående av: 
 
Finskt fullkornsbröd med rökt kött i peppar-

rotscréme garnerad med grönsaker. 
 

Kall inkokt lax med dill och romsås, kokt po-
tatis, citron och sparris 

 
Pannacotta av vit choklad 

Samt hallonsås och färsk frukt 
Kaffe och kaka. 

 

Som vanligt var det Hans och Anita Mårtensson 
som stod för organisation av mat och servering 
med mycket god hjälp av styrelseledamöter och 
deras resp fruar. Stort tack för deras engage-
mang och för en god måltid framfördes av delta-
garna. 
Text: Sture Axelsson, Foto: S-O Carlsson 

   

 

Kurt Engström 
Gillis Widell 
Ulf Cornelius 
Boris Perssom 
Berndt Jansson 
Erik Fryklund 
Hans Samuelsson 
Gunnar Nilsson 
Jan-Olof Klingsell 
Berit Karlsson 
 

 

Gertrud Klaar 
Evald Nilsson 
Anders Hedberg 
Åke Medbrant 
Torvald Johannes 
Bertil Skogsberg 
Barbro Thörn 
Iréne Thilenius 
Stig Holmström 
Nils Lindman 
Ingvar Svahn 

Årsmötet valde helt enligt valberedningens förslag 
och med samma laguppställning som året innan. 
 
Ordförande  Ingvar Jäderlind            Omval 1 år 
Ledamot  Hans Bertil Karlsson    (1 år kvar) 
Ledamot  Bernt Samuelsson         (1 år kvar) 
Ledamot  Sture Axelsson             (1 år kvar) 
Ledamot  Hans Mårtensson          Omval 2 år 
Ledamot  Ronny Perfect               Omval 2 år 
Ledamot  Stig Olov Carlsson        Omval 2 år 
Suppleant  Krister Engström          Omval 1 år 
Suppleant  Leif Klaar                  Omval 1 år 
Revisor  Bo Agnegård                Omval 1 år 
Revisor  Christina Huitfeldt       Omval 1 år 
Revisorsuppl Ove Svensson          Omval1 år 
Valberedning Jan Björkman       Årsmötet 2023 
Valberedning Christer Sporre    Årsmötet 2023 
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