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Vid dagens logemöte kunde Övermästare Göran Andersson hälsa alla bröder välkomna i en som vanligt 

välfylld logesal. 

Ballotering till invigningsgraden genomfördes med positivt resultat för tre blivande recipiender. Ytterligare 

en ansökan om inträde i logen hade inkommit. Eftersom nomineringsutskottet ännu inte hunnit behandla 

ansökan kommer, med godkännande av Distriktsstorsiren, ballotering för denne recipiend att genomföras i 

anslutning till receptionen som sker den 25 mars. 

Beslut togs att i samband med måltiden, anordna en insamling till Frälsningsarmén. Detta skötte broder Hans 

Nilsson på ett utmärkt sätt, vilket resulterade i drygt 2000 kr. Mycket bra! 

Efter logemötet hölls årsmöte i Husföreningen. Det skedde i logesalen och de bröder, som har andelar i 

föreningen, deltog. 

Från mötet rapporterar broder Bert-Ove Andersson följande: 

Onsdagen den 11 mars höll Ideella föreningen Odd Fellowhuset sin föreningsstämma varvid ett trettiotal 

personer kunde räknas.  

Till stämmans ordförande valdes Sten Kristoferson och till sekreterare valdes Bert-Ove Andersson. 

Stämman beslöt att välja Lasse Brorsson och Kent Zacharoff till ordinarie styrelseledamöter på två år.  

    

Sten Kristoferson Bert-Ove Andersson Lasse Brorsson Kent Zacharoff 

 

Vidare valde stämman en valberedning bestående av Rolf Norstedt och Hans Peterson från B83 

Vågbrytaren samt Lena Larsson från R63 Drottning Blanka.  

Bland de övriga sedvanliga ärendena utmärkte sig punkten om antagandet av nya stadgar för föreningen, 

vilka antogs vid den extra föreningsstämman den 1 februari 2015. Stämman valde att fastställa de nya 

stadgarna.  
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Folke Persson 

 

Vår broder Folke Persson avtackades efter sina många år i husföreningens styrelse samt för sina insatser 

vid husets ombyggnad och tillbyggnad där hans byggnadstekniska kunnande har kommit föreningen till 

godo. Hans kunskaper inom trädgårdsskötsel har också kommit föreningen till del och varit till glädje för 

alla de som har besökt vårt Ordenshus. I och med avtackningen lämnade broder Folke Persson tillbaka 

Ordenshusets nycklar och passade på att framföra en önskan om en insamling för att kunna försköna 

trädgårdens nordvästra hörn. 

 


