Klubb 67

Tomelilla

Mötesvärd

Protokoll årsmöte SPF Seniorerna 2017-02-02
Plats: Intim Folkets Park
Dagordning med Föredragningslista
1. Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnas av ordförande Lars Carlstedt som hälsar ca 90 personer välkomna.
2. Parentation
Parentation för 6 medlemmar med inledande vers, ljuständning och namnuppläsning för var
och en som lämnat oss.
Bertil Elm
Ingalill Carlstedt
Brita Andersson
Maj-Britt Pihlquist
Gunnel Carlsson
Lars Topphem
Unisont sjöngs Härlig är jorden med ackompanjemang av Ulrika Cinthio på fiol och
Iréne Mårtensson på dragspel.
3. Sparbanken Skåne informerar
Mötesvärd Sparbanken Skåne informerar genom kontorschef Nicklas Ohlsson i
Tomelilla om marknadsföring för nämnda bank som till 78% ägs av stiftelser: Finn i
Öresundsregionen, 1826 i Kristianstadsregionen och Färs & Frosta i sydöstra och mellersta
Skåne. Resterande 22% ägs av Swedbank. Våra tre ägarstiftelser säkerställer att en stor del av
bankens vinst går tillbaka till projekt och aktiviteter som gör nytta här i Skåne. Vill lyfta barn
och ungdomar genom samarbete med ideella föreningar.
Utbildningsledare Åsa Magnusson i samarbete med Sparbanken Skåne och stiftelsens
UtbildningsForum Skåne AB fortsätter att informera om digitala tjänster som t.ex.
internetbank, mobilbank och swish genom en kostnadsfri utbildning till privatpersoner och
föreningar. Antal gånger spelar ingen roll. Börja från ruta 1 för att bygga upp grunden och
efterhand som du går vidare stärks självförtroendet.
4. Kaffepaus
”Annes välsmakande landgång” med lättöl eller vatten serverades först.
Innan fortsatt program läste Monica Norén en vacker dikt.
5. Vävstugans vänner

”Vävstugans vänner” vill försöka värva fler medlemmar till sin verksamhet som finns
på Westrellgatan vid gamla yrkesskolan. För närvarande finns 20 väverskor och 16
vävstolar. Tisdagar kl. 13.00 - 16.30 ”Öppet hus”. Passa på att göra studiebesök om
du känner intresse.
6. Underhållning
Ulrika och Iréne fortsatte spela. Publiken drogs med och sjöng till välkända melodier.
Uppskattat.

Årsmötesförhandlingar
1. Val av ordförande, sekreterare och en vice ordförande för årsmötet
Årsmötet valde Peter Lindgren som mötesordförande, Hanna-Karin Persson som sekreterare
och Kent Persson som vice ordförande.

2. Val av 2 justerare jämte ordförande att justera årsmötets protokoll + rösträknare
Valberedningen föreslår Thea Buhre och Gunnar Hansson att jämte ordförande justera
årsmötets protokoll + tillika rösträknare om behov föreligger.

3. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av föredragningslista
Årsmötet beslöt godkänna föredragningslistan.

5. Behandling av styrelsens årsberättelse (Verksamhetsberättelse 2016)
Årsmötet beslöt att med godkännande lägga styrelsens Verksamhetsberättelse 2016 till
handlingarna.

6. Beslut om resultat-och balansräkning (till ny räkning)
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt att överföra årets resultat till
ny räkning.

7. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av Birgitta Malmborg.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt på förslag från revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9. Beslut om ersättningar till styrelse 6000: - kr/år och revisorer 200: - kr/år.
Fri entré & förtäring. Bilersättning vid konferenser och kurser ersätts med 18,50/mil
enligt statligt reglemente.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

10. Behandling av motioner
Inga inkomna motioner.

11. Behandling av förslag från förbundet, distrikt- och föreningens styrelse
Inga inkomna förslag från förbundet, distrikt- och föreningens styrelse.

12. Beslut om budget för 2017
Beslut om budget för 2017 godkändes av årsmötet.

13. Beslut om Verksamheten för år 2017 (se programblad)
Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplanen för föreningens vårprogram 2017 som lästes
upp av programansvarig Kent Persson.

14. Beslut om årsavgift för 2018 oförändrad 240 kr (vän-medlem 85 kr)
Beslut om oförändrad årsavgift på 240 kr (vän-medlem 85 kr) för år 2018 godkändes av
föreningen.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter (nuvarande 7) utökas till 9
Årsmötet beslöt att följa valberedningens förslag och utöka antalet styrelseledamöter till 9.

16. Val av ordförande
På förslag från valberedningen beslöt årsmötet att välja Lars Carlstedt till föreningens
ordförande för ett år.

17. Val av övriga styrelseledamöter
Övriga styrelseledamöter enligt valberedningens förslag godkändes av årsmötet. Se bilaga
näst sist i häftet enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisorer
Birgitta Malmborg kvarstår och nyval av Ann-Marie Johannesson som fyllnadsval enligt
valberedningens förslag godkändes av årsmötet.

19. Val av valberedning
Fyllnadsval enligt valberedningen som styrelsen tar hand om godkändes av årsmötet. Se
bilaga enligt punkt 17.

20. Val av övriga funktionärer, kommittéer
Valberedningens förslag godkändes på årsmötet. Se bilagans fortsättning.

21. Val av ombud vid SPF:s distriktsmöte (1 ordinarie och 1 ersättare)
Lars Carlstedt valdes som ordinarie ombud och som ersättare någon i styrelsen
enligt förslag från valberedningen vilket godkändes av årsmötet.

22. Val av representanter i pensionärsrådet ( 1 ordinarie och 1 ersättare)
Samma förslag och godkännande av årsmötet gällande pensionärsrådet som punkt 21.

23. Beslut att skänka 500 kr vardera till Furuboda, Barncancerfonden och
Alzheimerfonden
Godkändes av årsmötet.
Mötesordförande Peter Lindgren tackar för sig och överlämnar platsen till Lars Carlstedt som
tackar för förtroendet som ordförande ett år framöver.

24. Avtackningar förtroendevalda och funktionärer
Ester Hansson
Amelie Sandström
Anna-Greta Andersson
Mai Andersson

25. Medlemsinformation och lotteridragningar
Lars Carlstedt gjorde en återblick på det gångna året och nämnde olika aktiviteter som
medlemmarna tagit del av.
Ordförande ställer för närvarande frågor av samma slag till de olika partierna för att få svar
på följande: A. Vad tänker ni göra för seniorerna? B. Vad vill ni göra? C. När genomför ni
detta?
Lars berättade också om lokalbyte vid månadsmötena framöver.
Nästa möte, torsdag 23 februari kl.14.00 ses vi i Lavendelsalen på Byavången.
Lotteridragningar med Anna-Greta, Mai och Kent.
Vinster hade skänkts av Anna-Greta Andersson och Lars Carlstedt.

26. Årsmötet avslutas med nationalsången

