Protokoll årsmöte SPF Seniorerna 2019- 02 -21

Sid.1(3)

Plats: Teaterhallen Folkets Park
Dagordning med föredragningslista
1.Säkerhetsgenomgång

Ordförande Lars Carlstedt gick igenom hänvisning till nödutgångar, toaletter och hjärtstartare.

2. Årsmötet öppnas

Årsmötet öppnas av ordföranden som hälsar ca 85 personer välkomna jämte 3 representanter från
kommunen.

3. Parentation

Parentation för 9 medlemmar som lämnat oss under2018.
Ann-Marie Ekelund
Greta Lindström
Börje Johansson
Hans Andersson
Lennart Andersson
Ing-Britt Kron
Signe Olsson
Ingemar Nilsson
Magne Book

4. Information från kommunen

Lars Carlstedt presenterade dagens gäster: kommunchef Britt-Marie Börjesson,
kommunstyrelseordförande Per-Martin Svensson, kommunfullmäktigeordförande Christer Yrjas.
Ämnet: - Hur ser framtiden ut för Tomelilla kommun? Inleddes av Britt-Marie Börjesson.
Bostadsrätter byggs för fullt. Siktet inställt på 14 000 invånare om några år. Infrastruktur med
förändrad utveckling ligger i tiden. Sker mycket inom kommunikation och marknadsföring.
Kommunen har utvecklat Tomelilla och Österlen som varumärke. Digital utveckling handlar om digital
utrustning som inte ersätter människan. Finns t.ex. en digital läkemedelsrobot, finns även en
robotsmätare som talar om matdags. Inom äldreomsorgen finns i Sverige lägre behov av att flytta
hemifrån till särskilt boende genom hemtjänst och vård av funktionsnedsatta. Barn och ungdom vill
förflytta sig genom studier och utbildning men senare återvända till sin kommun. Per-Martin
Svensson fyllde på med info angående budgeten som inventeras för att ta reda på vad som ska
prioriteras för att driva kommunen framåt: Barn och ungdom genom skolan, vård och omsorg,
kollektivtrafiken och vägnätet. Kommunalskatten är basen för utveckling. Tryggheten med polis och
allmänna ansvaret för människor. Christer Yrjas ordförande i familjenämnden inflikade: -Ungdomar
är olika och behöver olika typ av studie- och yrkesvägledning. Stort tack till kommunens
representanter.

5. Kaffepaus
6. Information till medlemmarna

Christer Yrjas som inbjudits som gästordförande att leda årsmötesförhandlingarna skötte sitt
åtagande med den äran. Därefter skedde avtackning genom Monica Norén av förtroendevalda: Inger
Kellgren och Sverker Lundgren. Lars Carlstedt omvald ordförande tackade för förtroendet och
framförde kort några ärenden till deltagarna: digital utbildning från ruta 1, social verksamhet, en
större möteslokal, (Läs och bevaka under ”Det händer” i YA om förändring sker). Grillning i Fyledalen,
(Läs program). Vårfest 10 maj i Intim Folkets Park.(Läs Hemsidan). Innan lotteridragningar med fina
vinster tog Monica Norén till orda och tackade varmt vår ordförande Lars för allt han gör för Klubb 67
och överlämnade en bukett. Till sist sjöngs nationalsången.

Årsmötesförhandlingar
1. Val av ordförande, sekreterare och en vice ordförande för årsmötet
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Årsmötet valde Christer Yrjas 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

Valberedningen föreslår Anita Lundgren och Mia Göransson 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 8 dec. samt info på Hemsidan och påminnelse under ”Det händer” på
årsmötesdagen.
Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av föredragningslista

Årsmötet beslöt godkänna föredragningslistan.

5. Behandling av styrelsens årsberättelse (Verksamhetsberättelse 2018)

Årsmötet beslöt att med godkännande lägga styrelsens Verksamhetsberättelse 2018 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 och godkändes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt på förslag från revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9. Beslut om ersättningar till styrelsen 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- distrikt- och föreningens styrelse.

12. Beslut om budget för 2019

Beslut om budget för 2019 godkändes av årsmötet.

13. Beslut om Verksamheten för 2019 (se programblad)
Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplanen för 2019.

14. Beslut om årsavgift för 2020 oförändrad 240 kr (vän medlem 100 kr)

Beslut om oförändrad årsavgift på 240 kr (vänmedlem 100 kr) för år 2020 godkändes av
föreningen.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter 9

Årsmötet beslöt att följa styrelsens förslag att åter uppnå 9 styrelseledamöter genom
fyllnadsval 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 omval på 2 år och Ann-Marie Johannesson kvarstår 1 år godkändes av
årsmötet.

19. Val av valberedning

Bernt Kellgren kvarstår 1 år.
Avsägelse från Sverker Lundgren.
Valberedning och styrelse får göra fyllnadsval av 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 Christer Yrjas tackar för sig. Monica Norén överlämnar en bukett som tack.

24. Avtackningar förtroendevalda

Inger Kellgren och Sverker Lundgren

25. Medlemsinformation och lotteridragningar

Kort information av ordförande:
Digital utbildning från ruta 1
Social verksamhet
Möteslokal (Styrelsen ber att få återkomma angående lokal om förändring sker.
Läs under ”Det händer”).
Grillning i Fyledalen, samåkning från Lidl.
Vårfest 10 maj, Tomelilla Folkets Park, Intim
Lotteridragningar med fin vinstutdelning tog vid.
En bukett överlämnade Monica Norén till personalen på café Kryddan för allt arbete de bistått
med under dagen.

26. Årsmötet avslutas med nationalsången
Hanna-Karin Persson

Sekreterare

Christer Yrjas

Mötesordförande

Justeras
Anita Lundgren

Mia Göransson

