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Protokoll årsmöte SPF Seniorerna 2018-02-22
Plats: Byavångshemmet
Dagordning med föredragningslista
1. Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnas av vice ordförande Monica Norén som hälsar 86 personer välkomna jämte
distriktsordförande Peter Lindgren som inbjudits att leda årsmötesförhandlingarna.

2. Parentation
Parentation för 11 medlemmar som lämnat oss under 2017.
Britta Isaksson
Vera Håkansson
Olle Svensson
Ann-Marie Olsson
Anna-Greta Svensson
Roland Stoltz
Allan Persson
Allan Elofsson
Knut-Åke Persson
Gertie Elofsson
Märta Paulsson

3. Lars Yngve berättar om sitt författarskap
Bygdemålsförfattaren Lars Yngve föddes i Hagestad på Österlen. Berättelser bl.a. om hans
skånska kultfigur Nils-Ude skriven på Österlendialekt som är underhållande och humoristisk.
Lars Yngve är även samhällskritiker och debattör. Hans bokförlag är döpt till Håll truten.
Debuterade som författare 2009 och har givit ut Kossijissenamn, Halleda m.fl. böcker och
tidskrifter.

4. Kaffepaus
God räksmörgås jämte en stunds trevlig underhållning av Iréne Mårtensson, dragspel och Ulrika
Cinthio, fiol.

5. Information till medlemmarna
Vice ordförande meddelade inbjudan till SPF Kiviks samkväm i S:t Olofs Medborgarhus
fredagen den 2 mars 2018 kl.17.00-22.00.
Måltid med dans 250 kr. Kent Borgströms orkester.
Inbjudan till SPF Gullvivan Brösarp. Vårfest i Folkets Park Tomelilla fredagen den 4 maj
kl.17.00-23.00. Måltid med dans pris 270 kr.
Programblad till förfogande för den som önskade ta del av inbjudan från respektive
förening.
Anmälan senast 15 april. Läs info i SPF- pärmen som finns på Månadsmötet,
Byavångshemmet, (Cafeterian) Biblioteket, (Läsrummet till höger om entrén) eller
på SPF Klubb 67:s Hemsida.

Årsmötesförhandlingar

Sid.2(3)

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

2. Val av 2 justerare jämte ordförande att justera årsmötets protokoll + rösträknare
Vice ordförande som företräder valberedningen föreslår Kjell Persson och Bernt Kellgren att
jämte ordförande justera årsmötets protokoll +tillika rösträknare om behov föreligger.
Godkändes.

3. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
Annonsering i YA lördag 9 dec. samt info på Hemsidan.
Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
Påpekande av medlem att påminnelse om årsmötet även ska stå lördagen innan
årsmötesdagen med tanke på medlemmar som saknar datorer. Styrelsen anser att
det räcker med påminnelse under ”Det händer” dvs. årsmötesdagen.
Frågan behandlas på nytt i styrelsen.
4. Fastställande av föredragningslista
Årsmötet beslöt godkänna föredragningslistan .

5. Behandling av styrelsens årsberättelse (Verksamhetsberättelse 2017)
Årsmötet beslöt att med godkännande lägga styrelsens Verksamhetsberättelse 2017 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/person
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 förbund- och distriktsstyrelse.
Föreningens styrelse byter bank från Sparbanken Skåne till Sparbanken Syd p g a slopad
kontanthantering.

12. Beslut om budget för 2018
Beslut om budget för 2018 godkändes av årsmötet.

13. Beslut om Verksamheten för år 2018 (se programblad)
Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplanen för vår-sommar 2018
Peter Lindgren lovar komma och hålla gratis föredrag om: ”Mitt liv som diplomat”

14. Beslut om årsavgift för 2019 oförändrad 240 kr (vänmedlem100 kr)
Beslut om oförändrad årsavgift på 240 kr (vän-medlem 100 kr) för år 2019 godkändes
av föreningen.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter 9
Årsmötet beslöt att följa styrelsens förslag att åter uppnå 9 styrelseledamöter genom
nyval av 1 styrelseledamot.

16. Val av ordförande
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Lars Carlstedt omvaldes enligt förslag som ordförande för 1 år vilket godkändes av årsmötet.

17. Val av övriga styrelseledamöter
Övriga styrelseledamöter enligt styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
Se bilaga enligt styrelsens förslag.

18. Val av revisorer
Birgitta Malmborg kvarstår 1 år och Ann-Marie Johannesson omval på 2 år godkändes av
årsmötet.

19. Val av valberedning
Bernt Kellgren, Mia Göransson, Tore Lundqvist som förslag från styrelsen.
Mia Göransson och Tore Lundqvist vill ej stå till förfogande.
Valberedning och styrelse får göra nyval av 2 medlemmar till valberedningen vilket godkändes av
årsmötet.

20. Val av övriga funktionärer, kommittéer tillsättes av styrelsen
Årsmötet godkänner styrelsens förslag.
Rene Cottin har hand om Bouleträning på Odenplan måndagar kl.14.00.
Rene Cottin har även hand om Promenader tisdagar kl. 13.30. Samling vid kyrkan.
Annons i YA under ”Det händer ” när det är dags för Boule och Promenad.

21. Val av ombud vid SPF:s distriktsmöte (1 ordinarie och 1 ersättare)
Ordförande är självskriven.
Ersättare som förslag: Monica Norén
Förslaget godkändes av årsmötet.

22. Val av representanter i Pensionärsrådet ( 1 ordinarie och 1 ersättare)
Ordinarie som förslag: Lars Carlstedt
Ersättare som förslag: Hanna-Karin Persson
Årsmötet godkände förslagen.

23. Beslut att skänka 500 kr vardera till Furuboda, Barncancerfonden och Alzheimerfonden
Godkändes av årsmötet.
Mötesordförande Peter Lindgren tackar för sig. Monica Norén överlämnar en bukett som tack.

24. Avtackning förtroendevald
Kent Persson

25. Medlemsinformation och lotteridragningar
Vice ordförande Monica Norén gjorde sitt yttersta från början till slut denna årsmötesdag. Inte
lätt att med kort varsel ta del av allt som ordförande förberett av medlemsinformation.
När Lars Carlstedt förhoppningsvis snart tillfrisknar kommer han säkert att tillföra information
som han tänkt ge sina medlemmar. Nästa månadsmöte torsdag 22 mars i Lavendelsalen.
Lotteridragningar med vinstutdelning tog vid.
En bukett blommor överlämnade Monica till personalen som tack för allt jobb de bistått med
under dagen.

26. Årsmötet avslutas med nationalsången

Hanna-Karin Persson

Sekreterare

Peter Lindgren

Mötesordförande

Justeras
Kjell Persson

Bernt Kellgren

