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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar 

medlemsmöte 2017-01-20 kl. 14.00-ca 16.00.  
 

Ordf. Börje Gustafsson öppnade dagens möte genom att tala om att det i år är 40 år sedan SPF 

Seniorerna Glanshammar bildades. Det är också första gången Gluggarna, som betyder Glanshammars 

ukulelegäng, framträder officiellt samtidigt som USA väljer en ny president av tvivelaktig ( mitt 

omdöme) karaktär. Ordf. hälsade även alla välkomna till dagens möte, gamla som nya. 

Därefter bjöd han Gluggarna att börja med sitt framträdande. 

Gluggarna, 8 till antalet, började med ”Ju mer vi är tillsammans”, fortsatte med ”Bättre och bättre dag 

för dag” följt av en variant med ”Värre och värre dag för dag”. Då med hänvisning till att vi alla är 

äldre och de problem, som är förknippade med detta. Gänget leddes av paret Nyqvist, som på ett 

lättsamt sätt ledde hela framträdandet. Av rampfeber märktes inte något! 

Framträdandet fortsatte på ett otvunget sätt med bl.a. ”Gå ut efter öl” med svensk text, ”Idas äldrevisa” 

samt flera andra. Det hela avslutades med ”See you later aligator” som extranummer. 

Börje sa efter framträdandet att han hade förväntad sig ett trevligt framträdande men att det skulle bli 

så bra, var en överraskning! 

 

Sedan talade Lotta G om aktuella resor: 

●  Sparbanksbörsen 10/2 betalas in så snart som möjligt; 330:-/person. 

●  SPA-resa damer 20/3, 24 st anmälda. 490:-/person. 

●  Oslo-Köpenhamn-Oslo 2-4/5 har 40 anmälda. Platser finns kvar. 

●  Höga kusten 3-8/7 har platser kvar. Fler behöver anmäla sig. Annars finns risken att resan ställs in. 

●  Julbordet 22/11 går att anmäla sig till nu. Ett antal har redan anmält sig! 

 

Anders Nilsson pratade sedan om hemsidan. Allt skulle ha varit klart 1/12 2016. Men fortfarande 

fungerar inte allt och ex.vis foton är inte tillgängliga. Anders beskrev sökvägen men vid nästa möte 

kommer en skriven instruktion att delas ut. 

 

Ordf. tog sedan upp att så många som möjligt anmäler sig som tårtleverantörer till årsmötet. Anmälan 

till Anita P. 

●  Kören samlas för samövning och träning 13/2. Fler deltagare i kören önskas! 

●  SJ vill ta ut 100:-/bokad biljett. Drabbar i stor utsträckning äldre (= pensionärer som saknar 

dator/datorvana). Vår  förbundsordförande Christina Rogestam har varit med och debatterat på 

riksplanet om det orättvisa i det hela. 

●  Nytt medlemskort kommer med nästa ”Senioren” ( på baksidan ). 

 

Efter dessa informationer följde kaffe med smörgås och dammsugare. 

 

Sedan sedvanlig lottdragning. Nio lotterier samt korg. Många blev utan lotter och en hel del har klagat 

över detta flera gånger. Kanske dags att lotterikommittén vågar ta ett par ringar till! 

Vinnare av korgen på nr. 43 blev idag Lotta Gustafsson. Ytterligare en vinst med glas delades ut som 

andrapris. 

 

Nästa möte är årsmötet den 17/2. Viss farhåga kan finnas att alla inte får plats, då vi på detta möte var 

ca 147 st inklusive underhållarna ( tillåtet antal i stora salen är 149 ). Antalet besökare bidrog säkert 

till att det var så många som inte fick lotter. 
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Ordf. tackade därefter alla som kommit och välkomnade till årsmötet. Tack även till kommitté och 

lotteriansvariga. 

   

Traditionsenlig avslutning med att alla sjöng Du gamla du fria under Berit Blombergs ledning. 

 

 

Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.        

    


