
Rapport från Väderbitarnas årsmötesdag i Stockholm. 

 

Årets årsmöte med 

Väderbitarna hölls lördagen 

den 17 juni i Farsta, en av 

Stockholms sydligaste 

stadsdelar, belägen c:a 10 

km rakt söderut från 

Stockholm C. Det avhölls i 

en kvarterslokal, som tillhör 

årsmötesvärden Jan Olof 

Jonsons kooperativa 

bostadsförening. 
 

Klockan 12 slogs portarna 

upp till denna kvarterslokal, 

som rymmer väl c:a 40 

personer, och ditresta 

medlemmar inbjöds att 

under mingel bre valfritt 

antal smörgåsar åt sig 

själva, med ost, skinka och 

ett antal grönsaker, samt därefter äta 

vädertårta, allt detta under ivrigt drickande av 

kaffe, te eller Mattias hemmagjorda rårörda 

blåbärssaft från Värmlandsskogarna.  

Jan Olof Jonson, suppleant, och föreningens 

ordförande, Mattias Larsson, hade 

införskaffat alla nödvändiga livsmedel för att 

det skulle bli en bra buffé för alla smaker. 
 

Den obligatoriska vädertårtan var denna 

gång inte införskaffad i Katrineholm, som ju 

blivit en tradition, utan från ortens lokala 

konditor i Farsta, Barsavm Gellio, på Annikas 

Café & Konditori. Tårtan, en prinsesstårta, 

pryddes av Väderbitarnas logga i jätteformat. 

 

 

 

 

 

 

Årsmötespresidiet.  

Sittande från vänster:  

Gert Ericsson (mötessekr.),  

Jan Olof Jonson (mötesordf.) 

samt Hans Östlund (avgående 

kassör). 

Foto: Lars-Erik Wikman. 

Inifrån kvarterslokalen i Farsta. 
Foto/Hans Östlunds kamera 

Årsmötestårtan på bild. Foto/Hans Östlund 



När stämningen var som allra bäst, 

avbröt ordföranden minglet för att 

starta själva årsmötet, vilket kom att 

präglas av medlemmarnas starka 

engagemang för föreningens 

förvaltning under det gångna året.  

Så det kom att bli något långt enligt 

någras tycke, c:a en och en halv 

timme. Men då hade också en ny 

styrelse valts. Och under avslutningen 

av årsmötes avtackades också några 

mångåriga trotjänare i styrelsen under 

applåder. Ett särskilt festligt 

ögonblick var det, när föreningens 

kassör under 28 års tid, Hans 

Östlund, dessutom förärades titeln 

hedersmedlem, något som bara ett 

fåtal förtjänta personer förärats. Till 

minne av högtiden fick han också ett 

stiligt diplom att hänga upp i 

finrummet. 
 

Undertecknad (= JOJ) diskade och 

städade lokalen, medan deltagarna 

började ge sig i väg till Nordiska 

Riksmuséet, beläget nära 

Stockholms Universitet och anrika 

Bergianska trädgården, för att bese en 

klimatutställning samt titta på filmen 

”A Beautiful Planet” på dess biograf 

Cosmonova. I filmen på Cosmonova 

fick vi följa med till rymdstationen 

ISS och få en inblick i astronauternas 

vardag. Filmen är producerad i 

samarbete med NASA och innehåller 

storslagna bilder av vår planet som 

aldrig tidigare visats. Under ett avsnitt 

i filmen gjordes en utfärd till planeten 

Mars. Vi fick se bilder på dess yta som 

liknar en karg rödbrun stenöken. Mars 

hade för mycket länge sedan en 

atmosfär, men då planeten till skillnad 

från Jorden inte har något skyddande 

magnetfält så har atmosfären blåsts 

bort av solvinden. 
 

Efter besöket på Riksmuséet väntade 

den sedvanliga årsmötesmiddagen på 

närliggande Restaurang Professorn, 

beläget i studentbostadsområdet 

Lappis. Och som en extra bonus 

beslöt ordföranden spontant att alla 

medlemmarna skulle bjudas på 

menyn! 
 

Text: Jan Olof Jonson & Mattias Larsson 

Avslutande 
middag på 
Restaurang 
Professorn på 
Lappkärrsberget. 
 
Foto:  
Gert Ericsson 

Framsidan på NRM. Foto/Hans Östlund 

Hans Östlund (till vänster) får sitt hedersdiplom av 
ordf. Mattias Larsson. Foto: Lars-Erik Wikman 


