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Art Årsmöte med SPF Seniorerna Bollnäs 

Tid Onsdag 6 april 2022 kl. 13:00 – 15:00 

Plats Församlingshemmet, Bollnäs 

Närvarande ca 60 medlemmar 

Årsmötet inleddes med underhållning av syskonen Alma Lindberg, sång, och Axel Göthlund, 

gitarr, båda verksamma vid Kulturskolan i Bollnäs, som gestaltade ett antal kända Beatles-

låtar men även Håkan Hellströms låt ”För sent för Edelweiss”. Därefter parentation över 

under året 9 bortgångna medlemmar. Efter årsmötet serverades smörgåsar, dryck, kaffe och 

kaka.  

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Ordförande Maud Kvarnäng hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat. 

 

 

§ 2 Val av mötesfunktionärer 

Årsmötet beslutade att välja Christina Wall till mötesordförande och Anders Bergsten till 

mötessekreterare. 

 

 

§ 3 Prövning av att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning 

Fem veckor före årsmötet annonserades mötet på hemsidan och därefter i Ljusnan, men 

även via mail. Årsmötet beslutade att kallelsen skett i behörig ordning. 

 

§ 4 Val av justerare 

Årsmötet beslutade att välja Ingrid Hammarberg och Ingrid Thim till att justera 

protokollet. 

 

 

§ 5 Fastställande av föredragningslista 

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägget att ordförande Maud 

Kvarnäng avsåg att föreslå en höjning av medlemsträffarnas entréavgift under p. 9. 

 

 

§ 6 Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 

Årsredovisningen föredrogs av Anders Bergsten. Ingrid Hammarberg framförde ett tack 

till styrelsen för initiativet att regelbundet publicera hälsningar från styrelsen på hemsidan. 

Resultatrapport och balansrapport föredrogs av Maud Kvarnäng. Årets resultat överförs 

till 2022 års räkenskaper. Revisorernas berättelse föredrogs av Sten Bertram. 

Redovisningarna lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

 

§ 8 Beslut om ersättning till styrelse, revisorer och valberedning 

Årsmötet beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och valberedning ska vara totalt 

16 000 kronor. Styrelsen fördelar arvodena. 

 

 

§ 9 Behandling av motioner och ev förslag från förbundet, distriktet och 

 styrelsen 

Årsmötet beslutade, efter förslag från Maud Kvarnäng, att entréavgiften vid 

medlemsträffarna ska höjas från 80 kr till 100 kr. 

 

 

§ 10 Information om nya stadgar 

Anders Bergsten informerade om att kongressen beslutat om nya stadgar gällande förbund, 

distrikt och föreningar, vilka gäller fr o m 1 januari 2022. 

 

 

§ 11 Budget och plan för verksamheten 

Budget, arbetsplan och program för 2022 redovisades.  

Årsmötet beslutade att fastställa budgetförslag och förslag till verksamhetsplan. 

 

 

§ 12 Beslut om årsavgift för nästkommande år 

Årsmötet beslutade att årsavgiften 2023 ska vara totalt 280 kronor (inkluderar förenings-, 

distrikts- och förbundsavgift). 

 

 

§ 13 Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 

Årsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7). 

 

 

§ 14 Val av ordförande 

Årsmötet beslutade att välja Maud Kvarnäng till ordförande. 

 

 

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter 

Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Nyman, Karin Skogh och Birgit 

Norén på två (2) år samt att välja Marianne Qvarnström på två (2) år (nyval). 

Ledamöterna Anders Bergsten och Christina Nyberg kvarstår på ett (1) år.  

 

 

§ 16 Val av revisorer och ersättare 

Årsmötet beslutade att välja Sten Bertram till revisor på två (2) år (omval). Uno Wall 

kvarstår som revisor ett (1) år. Revisorsersättare Hans Ferm kvarstår ett (1) år. 
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§ 17 Val av ombud och ersättare till distriktsstämma 

Årsmötet beslutade att hänskjuta frågan om val av ombud och ersättare till 

distriktsstämman till styrelsen. 

 

 

§ 18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Årsmötet beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter och väljas på tre år. 

 

 

§ 19 Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att på tre (3) år välja Marita Magnusson till valberedare (omval). 

Deisy Andersson kvarstår två (2) år och Karin Sjögren kvarstår ett (1) år. Årsmötet 

beslutade dessutom att välja Karin Sjögren som sammankallande.  

 

 

§ 20 Vid årsmötet väckta frågor 

Uno Wall informerade om att polisens seniorråd inte hade haft någon fysisk träff på två år 

p g a pandemin. 

 

 

§ 21 Avtackningar  

Ordförande Maud Kvarnäng avtackade avgående styrelseledamoten Ewa Strandberg med 

present och blommor. Ewa har under sina år i styrelsen varit såväl ledamot som 

ordförande och vice ordförande. Ordförande Maud tackade även avgående 

ekonomihandläggare Gunnel Wallgren, samt mötesordförande Christina Wall och 

sekreterare Anders Bergsten med blommor.  

 

 

§ 22 Avslutning 

Mötesordförande Christina Wall överlämnade ordförandeklubban till Maud Kvarnäng, 

som tackade närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade årsmötet 2022 

avslutat. 

 

 

 

 

/Christina Wall/   /Anders Bergsten/ 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

     

 

Justeras: 

 

 

 

 

/Ingrid Hammarberg/   /Ingrid Thim/ 


