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SENIORERNA\-ll I
Uppsala län
Org.nr 817 301-2247

SPF Seniorerno årsstämmo ?O2O

Protokoll fört vid SPF Seniorerno Uppsolo läns digitolt onordnode

årsstämmo.
Stämmon hölls genom ott ombuden vio mejl eller post ovgov sin röst på de oliko

örendepunkterno genom ott onge jo eller nej på en i förvög utsönd hondling.

Hondlingen insöndes efter röstning till stömmoordföronden,
stömmosekreteroren somt justeringspersonerna (Bilaga 1 och 2 till
o r i g i nal p r oto ko I I et.)

1. Årsstömmon öppnos

Årsstämmon öppnad es genom ott en rösthandting med fol.iebrev skickodes ut till
de onmäldo ombuden.

2. Parentotion
Utgick.

3. Vol qv stämmofunktionärer
o) till ordföronde voldes Britt Pogord, SPF Seniorerno Humleoxet

b) till sekreterare vqldes Bo Wohlström, SPF Seniorerno 485 Björken
c) till justeringspersoner tilliko röströknore voldes Gerd Persson, SPF

Seniorerno Knivstqorten och Anders SöderEr*, SPF Seniorerno 485 Björken.

ry
4. Justering ov röstlöngd
Röstlängden fostställdes med 74 röstonde voldo ombud frän ?9 ov distriktets 3?

föreningor.
Bilaga 3 till originalprotokollet.

5, Prövning ov ott stämmon kollots i behörig ordning

Kqllelse till distriktets årsstömmo sko, enligt stodgorno, voro föreningorno
tillhando senost 5 veckor före stämman. Kollelsen utsöndes den 12 f ebruari och

onsågs dörmed ho kommit stömmoombuden tillhondo i behörig ordning.

6. Beslut om föredrogningslisto
F öredragnings I iston f oststöl ldes.

B i laga 4 ti I I or ig i nal protoko I let. :..1 wrWffi
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7. Behondling ov styrelsens verksomhetsberättelse 2Ol9
Verksomhetsberättelsen hode utsänts till ombuden i god tid före stcimmon.
Stömmon godkönde verksomhetsberöttelsen och lade den till hondlingorno.
B i laga 5 ti I I o r i g i nal protoko I let.

8. Resuhot och bolonsräkning 2Ot9
Resultot och bolonsräkning hode utsönts i god trd f öre stdmmon till ombuden.
Ett ombud påpekode ott det uppstått en differens pä 1000 kr mellon
resultotrcikningen och bolonsräkningen. Kossören förklorqde ott differensen
uppkom då ett ontol reserökningar f ör 2Ot9 inte hode logts in på bådo ställeno,
men ott dettq skulle korrigeros. ombudet onsåg också ott 100 000 kr för
morknqdsföring i budgeten borde ho diskuterots, men omstöndigheterno medgov
ju ej detto. Stämmon beslutode ott lögga resultotredovisningen och
bolonsräkn ingen ti I I hqnd I ingorno.
Bi laga 6 ti I I originolprotokollet.

9. Revisorerncs berä?telse
Revisionsberättelsen hode utsönt i god tid till ombuden.
Stömmon bes lutode att löggo revis ionsb er ti'f t elsen t i I I hond I i ngorno.
Bilaga 7 till originalprotokollet

10. Beslut om resultot-och bolonsrökning
Stämmon fostställde resultot- och bolonsrökningen

11. Beslut om disposition ov ärets resultot
Stömmon beslutode ott årets resultot på 83 459 kronor bolonseros i ny räkning

12. Beviljonde ov onsvorsfrihet för styrelsen
Stämmon beviljode onsvorsfrihet för distriktsstyrelsen för år 2019 a enlighet
med revisorernos förslog.

13. Beslut om resekostnodsersötfningor ?O?O

sfämman beslutade ott reseersättning utgår enligt den statligo normen.

14. Beslut om orvoden och övrigo ersättningor till styrelse och revisorer.
Stömmon beslutode enligt distriktsstyrelsens förslog: Arvoden till styrelsen
oföröndrode,6L 000 kr. Timersöttningor 50 000 kr. vorov 20 000 kr i

odministrativt stöd till styrelsen enligt styrelsens nyttjonde,
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20 000 kr till externt inhyrdo förelasare, reste?onde 10 000 kr ovsöttes som
rese?v. Även övrigo ersdttningor oförändrade, till volberedning totolt 2 000 kr
och till revisorer 1 600 kr.

15. Behondling ov inkomno motioner och styrelsens yttronden
Ärendet utgår då ingo motioner f örel&g.

16. Behondling ov förslog frän förbundet och distriktsstyrelsen
Arendet utgår då ingo förslog f öreläg.

17. Beslut om verksomhetsplan 2O2O

Verksomhetsplonen hode igod tid utsönts till ombuden.
Stömmon fostsföllde verksomhetsplonen.
Bilaga 8 till originalprotokollet

18. Beslut om budget 2O2O

Försloget till budget för 2020 hode igod tid utscints till ombuden
Stämmon foststöllde budgeten för 2020 enligt försloget.
Bilaga 9 till originalprotokollet

19. Beslut om årsovgift till distriktet är ?O22
Stömmon fostställde styrelsens förslog om oföröndrod årsovgift pä 30
kr/medlem till distriktet f ör är ?O?2.

21. Beslut om ontolet ombud vid åOZt års distriktsstömmo
Stömmon foststcillde oföröndrqt ontol ombud till 2O?1 års distriktsstcimmo
Bilaga 10 till originalprotokollet

21. Beslut om ontolet distriktsstyrelseledomöter
Stömmon beslutode qtt distriktsstyrelsen oföröndrqt sko bestå ov nio (9)
ledomöter inklusive ordföronden.

22. Val ov distriktsordföronde 1 är
Volberedn ingens f örs log :

Peter Nordgren, SPF Donmork-Funbo Nyvol
Stämmon beslutode enligt volberedningens f örslag.
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23. Vol ov övrigo styrelseledomöter
Volberedningens förslog ov ledomöter pä2 &r:

Moj Lis Askebro, SPF Seniorerna Knivstaorten
Bo Wohlström, SPF Seniorerno 485 Björken
Karl Gunnor Örenius, SPF Seniorerna,Gottsundo
Stömmon beslutode enltgt volberedningens förslog

24. Vol ov 2 revisorer och sommonkollonde 1 år
Volberedn ingens f örs log :

Sven-Olov Lorsson, SPF Seniorerno Luthogen
Eli Chiverton, 5PF Seniorerno Luthogen
Stömmon beslutode enligt volberedningens förslog

Valberedningens förslog till fyllnodsval ov styrelseledomot för 1 år:
Hons-fvor Byberg, SPF Seniorerna trernet Nyvol
Stömmon beslutode enligt volberedningens förslog.

Omvol

Omvol
Omvol

Omvol - sommonkqllsnde

Omvol

25. Vol ov ombud till förbundets kongress 2O2O

Volberedningens f örs lo9:

Ombud:

Petec Nordgren, SPF Seniorerno Donmqrk - Funbo
Bo Wohlström SPF Senio?erno485 Björken
Hons-fvar Byberg SPF Seniore?no lernet
Moj Lis Askebro SPF Seniorerno Knivstoorten
Ersöttore:
Korl-6unnor Örenius SPF Seniorerno Gottsundo
Gunnel Jägore SPF Seniorerno Uppsolo City
Stcimmon beslutqde enligt vqlberedningens förslog

26. Val ov revisorersättore 1 är
Volberedningens f örs log :

Rose-Morie Fältås, SPF Seniorerno Uppsolo City Omvol
Stömmon beslutode enligt volberedningens förslag.

27. Fostställonde ov ontol ledomöter i volberedningen
Volberedningen förslog ör ott fostställo ontolet ledomöter till fem för
verksomhetsåret 2020.
Stömmon foststöllde ontolet ledomöter i volberedninqen till fem (5) under

4e



5

2E. Vol ov volberedningens ordföronde och övrigo fyro ledomöter för
distriktet. Följonde förslog till vqlberedning hor igod tid före stcimmon skickqts
ut till ombuden:

Ulf Broän SPF Seniorerno Knivstoorten (ordförande)
Leif Hällström SPF Seniorerna Luthogen
Bertil Alm SPF Senio?e?no Rospiggen

Klos Tufvesson SPF Seniorerna Örbyhus
Yvonne Lindström SPF Seniorerno Håbo
Stömmon beslutode enligt f örslagel .

29. Stämmoförhondlingorno ovslutos
Mötesordföronde Britt Pogord qvslutode stömmof örhond lingorno genom ott
tillsammons med sekreteraren Bo Wohlström och justeringspersonerna Anders
Söderberg och Gerd Persson underteckno protokollet.

30. Ärsstämmon 2O2O ovslutos
Årsstömmän ovslutodes genom ott protokollet skickodes ut till föreningorno och
onslogs pä distriktets hemsido.

vid kollet Justeros

Bo Wohlström
Sekreterare Ordf öronde
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