
SPF Seniorerna Odensjö Årsmöte den 9 februari 2017 

Parentation  med tänt ljus och tyst minut över Irene Nilsson. 

Britt-Marie Nilsson läste en dikt av Bo Zetterlund. 

 

§  1   Mötet öppnas av ordförande Sive Björk och alla hälsas välkomna. 

§  2   Den utlagda dagordningen godkändes. 

§  3   Kallelsen till årsmötet godkändes. 

§  4   Håkan Nilsson valdes till mötesordförande och Gunilla Karlsson till  

          sekreterare. 

§  5   Till justeringsmän av dagens protokoll valdes Ulla Svensson och Birger 

          Karlsson. 

§  6   Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 

§  7   Verksamhetsberättelsen från 2016 lästes upp och godkändes. 

§  8   Doris Svensson redogjorde för resultaträkningen och balansräkning. 

§  9   Claes Claesson redogjorde för revisorernas berättelse för 2016 som  

          föredrogs med full ansvarsfrihet för 2016 som godkändes. 

§ 10   Sive Björk omvaldes som ordförande för 2017. 

§ 11   Doris Svensson och Håkan Nilsson omvaldes som styrelseledamöter för  

           2017. 

§ 12   Jan-Ove Persson, Gertrud Dicknert och Gunvor Nyberg omvaldes till 

           styrelsesuppleanter för 2017. 

§ 13   Claes Claesson omvaldes och nyval av Reimer Nilsson  till revisorer för  2017. 

§ 14   Stig Hemström omvaldes och nyval av Inge Nyberg till revisorssuppleanter  

           För 2017. 

§ 15   Val av distriktsombud lämnas frågan till styrelsen. 

§ 16   Val av trafikombud lämnas frågan till styrelsen. 

§ 17    Till studieombud nyvaldes Gunilla Karlsson. 

§ 18   Till medlemsansvarig nyvaldes Doris Svensson. 

§ 19   Till dataansvarig för hemsidan omvaldes Inger Björk. 

§ 20   Val av ledamot i samorganisationern lämnades frågan till styrelsen. 

§ 21   Val till resekommitten omvaldes Gunhild Dolk och Kerstin Lindestam. 

§ 22   Val till rekryteringsansvarig lämnades frågan till styrelsen. 

§ 23   Val av friskvårdsansvarig omvaldes  Britt-Marie Nilsson. 



§ 24   Val av kontaktperson till boulen omvaldes Gunhild Dolk. 

§ 25   Val av valberedning omvaldes Lars Sjöholm,Sten Pettersson och nyval av 

           Sune Andersson. 

§ 26   Årsprogram för 2017 delades ut. 

§ 27   Lillemor Hallden  redovisade för kurser under våren 2017, Gunhild Dolk 

           redovisade om kommande resor under året. 

§ 28   Inger Björk berättade om hemsidan och det är ett nytt dataprogram som ej  

           fungerar ordentligt. 

           Det kom fram önskemål om  att det skall användas mer pengar från kassan. 

           Gunvor Nyberg påminde om träffar hos Rosita Svensgård med sällskapsspel 

           Den 6/3, 10/4 och 8/5, 

§ 29   Ordförande Håkan Nilsson tackade för sig och lämnade över ordet till Sive Björk 

           som avtackade Lillemor Hallden med en blomma och Gunnar Jönsson med lite 

           choklad som bägge avgår. 

           Ordförande avslutade mötet och det bjöds på smörgåstårta och kaffe och kaka 

            och mötet avslutades med Bingo. 

 

 

 

         Ordförande                                                            Sekreterare 

  

        -------------------------------                                      ---------------------------------- 

        Sive Björk                                                               Gunilla Karlsson 

 

       Justeringsmän 

        

       -----------------------------------                   -------------------------------------- 

       Ulla Svensson                                            Birger Karlsson 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

          

 

 


