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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Häggen, Piteå (Nr. 796) 

 

Tid: Onsdag den 27 februari 2019 kl.1300 

Plats: Stadshotellet, Piteå 

Närvarande: drygt 90 medlemmar 

 

1.  Årsmötet öppnas av föreningens vice ordförande Mona Wilsson. 

 

2.  Till årsmötets presidium väljs 

        a) Ivar Gustafsson som ordförande 

        b) Ove Lindblom som sekreterare 

        c) Mona Lindblom och Gösta Söderberg som justerare tillika rösträknare 

        d) Gun Lindkvist som pressreferent för årsmötet. 

 

3.  Kallelsen godkänns. 

 

4.  Dagordningen fastställs. 

 

5.  Verksamhetsberättelsen (bilaga  1) presenteras godkänns och läggs därefter till 

     handlingarna. 

 

6.  Revisionsberättelsen (bilaga 2) uppläses av revisor Rolf Wennberg och läggs därefter  

     till handlingarna. 

 

7.  Resultat- och balansräkning (bilaga 3 resp. 4) presenteras av ordförande och 

     godkänns. Upprättat bokslut fastställs. 

 

8.  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

9.  Årsmötet beslutar oförändrad ersättning - 999 kr - för omkostnader till föreningens 

     ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt 500 kr till var och en av 

     övriga styrelseledamöter. 

 

10. Verksamhetsplan och budget (bilaga 5 resp. 6) för år 2019 fastställs. 

 

11. Årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift 250 kr för år 2020. 

 

12. Fastställs att styrelsen ska bestå av ordförande och åtta ledamöter. 

 

13. Till föreningens ordförande för ett år väljs enhälligt Sara Dahlberg  



      (valberedningens förslag bilaga 7). 

14. Övriga styrelseledamöter väljs enligt valberedningens förslag (bilaga 7). 

 

15. Revisorer och ersättare väljs enligt valberedningens förslag (bilaga 7). 

 

16. Ledamot och ersättare i KPR väljs enligt valberedningens förslag (bilaga 7). 

 

17. Årsmötet beslutar uppdra åt styrelsen att utse ombud till årets distriktsstämma 

 

18. Valberedning för år 2019 

        a) Årsmötet beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. 

        b) Till valberedning väljs Viviann Edelsvärd Öberg (ordförande),  

             Margareta Renberg och Veronica Magnusson 

 

19. Inga motioner har inkommit 

 

20. Inga förslag från förbund, distrikt och föreningens styrelse har inkommit. 

 

21. Inga Övriga frågor. 

 

Följande personer avtackas för sina insatser i föreningen: 

Margareta Renberg, Veronica Magnusson, Anders Lundström, Lena Esbjörnsson, 

Elna Johansson, Barbro Sundström samt avgående vice ordförande Mona Wilsson. 

 

 

Piteå 27 februari 2019 

 

 

 

 

Ivar Gustafsson ordförande   Ove Lindblom sekreterare 

 

 

 

 

 

Mona Lindblom justerare   Gösta Söderberg justerare 


