
 

RPG Hudiksvall har haft sitt årsmöte i Baptistkyrkan 

 

Mötet inleddes av att Bo Normand hälsade välkommen och därefter tog 

musikanterna Åke Svalfors, Bengt Näsfors, Karin Wiklund och Gun Britt Rotter 

vid och gemensamt sjöngs O sällhet stor .  Efter det sjöng musikerna två sånger.   

Parentation över 7 medlemmar som avlidit under året leddes av Berndt 

Wikman.  

Årsmötesförhandlingarna följde sedan och till ordförande valdes Berndt 

Wikman. Till sekreterare för mötet valdes Nils Göran Strömberg.   

Av verksamhetsberättelsen framgick att det varit livlig verksamhet i föreningen 

under 2018 med bl. a besök av Lars Hedlund f .d. polis, Lennartkvartetten från 

Edsbyn, Elise Lindqvist känd som ängeln från Malmskillnadsgatan, RPG kören 

från Sundsvall, Birgitta Norberg m fl.  

Ett besök i Harmångers Bygdegård tillsammans med RPG i Nordanstig där det 

bjöds på mycket allsång var också en programpunkt.   

Höstens höjdpunkter var surströmmingen i Brogården, grötfesten med 

underhållning av Anna och Elsie och sommarresan.   

Resan gick den här gången till Vättaberget i Liden där det bjöds på härlig lunch 

och dessutom en underbar vy över Indalsälven.  

Träffarna är i olika kyrkor i Hudiksvall.   

              Så n g a r n a  so m  s jö n g  p å  å r s m ö te t :  

              Åk e  Sva l fo r s ,  Gu n  Br i t t  Ro t te r ,  Ka r in  Wik lu n d ,  Be n g t  Nä s fo r s  



 

Årets program presenterades och det kommer att bli inslag av många varierande 

besök och sommarresan i år kommer att gå mot Dalarna.   

Valen följde därefter och valberedningen föreslog många omval till styrelsen 

men ett nyval Anita Näsfors. 

 

Styrelsen kommer att bestå av Bo Normand, Bengt Näsfors, Lars Sjögren, 

Marianne Normand, Curt Sandberg, Anita Näsfors och Maj Anita Persson. 

Representanter i KPR  blir Henry Knuth och Birgitta Peräinen.  

Revisorer  är Erik Lind och Torvald Svensson. 

 

Budgeten redovisades av kassören Lars Sjögren   

Föreningen har 145 medlemmar.  

Då inga övriga frågor kommit in avslutade ordföranden mötet och Bo Normand 

tackade honom.  

 

Musikanterna sjöngs bl. a. Jag kom till hans lustgård allen  och årsmötet 

avslutades med unison psalm.  

 

Fika med lotteri följde därefter i serveringsrummet.  

 

Text: Maj Anita Persson 

  

 

 

 


