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Org.nr 817 301-2207

SPF Seniore?no ärsstämmo ?OI9

Protokoll fört vid SPF Seniorerno Uppsolo läns ärsstämmo ombord
pä Viking Line m/s Cinderello den 3 opril åOtg.
Distriktsordförande Hons-fvor Byberg hälsode somtligo närvoronde varmt
välkomno. Ett sarskilt välkommen riktqdes till Monico Ulfhielm, ledomot i

förbundsstyrelsen.

1. Ärstömmon öppnos

Distriktsordföronde Hqns-rvor Byberg förklorqde stömmon öppnod.

2. Porentotion
Till lösning ov några dikter govs deltogorno möjlighet ott minnos de medlemmor
som gått bort sedqn förrq årsstämman.

3. Vol ov stämmofunktionörer
a) till ordföronde valdes Britt Pogord, SPF Seniore?nc Humleoxet
b) till sekreterare voldes Bo Wohlström, sPF seniorerno 485 Björken
c) till justeringspersoner tillikq röströknore voldes Clarrie Leim, SPF Seniorerno
Lqxen och Åke Skoborn, SPF Seniorerno Ålmunge-Knutby.

4. .fustering ov röstlängd
Rostlangden fostställdes med 64 röstberättigode närvoronde vqlds ombud från
26 av distriktets 32 föreningor samt 7 styrelseledomöter.
Bilaga 1 til I originalprotokollet.

5. Prövning ov ott stämmon kollots i behörig ordning
Kollelse till distriktets årsstämmo sko, enligt stodgorno, voro föreningarna
tillhondq senost 5 veckor före stämmon. Kallelsen utsändes den 6 februori och
onsägs därmed ho kommit stämmoombuden tillhondo i behörig ordning.

6. Beslut om föredrogningslisto
Föredrognings I iston f oststäl ldes.
Bi laga 2 t i I I o r ig i nol proto ko I let.
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7. Behondling ov styrelsens verksomhetsberättelse 2018
Stämmoordföronden läste verksomhetsberättelsen rubrik för rubrik. Rubriken
"Landstingets pensioncirsråd" skoll ändros till "Regionens pensionörsråd" på sid
11.

Stämmqn godkände verksomhetsberöttelsen och lode den till hqndlingqrno.
Bilaga 3 till originalprotokollet.

E. Resultot och balonsräkning 2018
Kossör Korl Gunnor Örenius redogjordeför kommentorernq till bokslutet och

föredrog därefter huvuddragen i resultot-och bolonsräkningen. Under den
efterfciljonde diskussionen lyfte flera ov deltogarno from behovet ov en utförlig
ekonomisk informofion för ott bättre klorgöro resultat- och bolbnsrcikning.
Stcimmqn diskuterode ocksä huruvidq ovsqtts medel för 4O-årsjubileet skulle
onges före årets resultot eller efter som en bokslutsdisposition utan att kommq
till något beslut.
Stämmon beslutode qtt kommonde årsredovisning ov resultst- och bolonsrökning
skall innehållo en utförlig ekonomisk informotion.
Bi laga 4 ti I I ori g i nol protoko I I et.

9. Revisorernos beröttelse
R,evisor Sven-Olov Larsson föredrog revisionsberöttelsen.
Stämmon beslutode ott löggo revisionsb errrttelsen ti ll hand lingorno.
Bilaga 5 till originolprotokollet

10. Beslut om resultot-och bolonsräkning
Stömmon beslutode ott godkönnq resultot- och bolonsrrikningen.

11. Beslut om disposition ov årets resultot
Stömmon beslutode ott årets resultot på 19 718 kronor bolonseros i ny räkning

12. Beviljonde av onsvorsfrihet för styrelsen
Stämmon beviljode onsvarsfrihet för distriktsstyrelsen frir år 2018 i enlighet
med revisorernos fcirslog.

13. Besluf om resekostnodsersättningor 2Ot9
Stämmon beslufode om reseersättning enligt den statligo normen.

14. Beslut om orvoden och övrigo ersöttningqr till styrelse och revisorer.
Stämmon beslutode enligt distriktsstyrelsens förslog: Arvoden till styrelsen
oföröndrode,61000 kr totolt i enlighet med beslut på ånsstömmon 2At7,bil7
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och 8. Aven övrigo ersättningor oförändrode, till volberedning totolt 2000 kr och
till revisorer 1600 kr.

15. Behondling ov inkomno motioner och styrelsens yttronden
En motion hode inkommit om kontonthontering. Styrelsen hode i en skrivelse
redovisot sino åtgörder och onsåg ott motionen dörmed vor besvorod. Motionären
Britto Fagerberg frän SPF Sävoådolen yrkode på ott hennes motion skulle
bifollos. Lennort Sondberg från SPF Vaksolo-Almtuno reste ett tilläggsyrkonde
på ott styrelsen skulle få i uppdrog ott tillskrivo finonsmorknodsminister Per
Bolund om problemen.
Stämmon beslutode med 4l röster mot t7 i enlighet med styrelsens förslog ott
mofionen onsågs besvorod med styrelsens skrivelse.
Stämmon beslutode också ott uppdro till styrelsen ott skicka en skrivelse om
problemen med kontonthontering till f inonsmorknodsminister Per Bolund.
Bilaga 6a och b till originalprotokollet

16. Behondling ov förslog frän förbundet och distriktsstyrelsen
Ingo förslog föreläg.
Under dogen informerode forbundsledomot Monico Ulfhielm om qktuella

förbundsfrågor med fokus pä boendefrägor, somt värd- och omsorg, inklusive
öldres ensomhet.

17. Förslog till stodgeändringar efter kongressbeslut 2Ot7
sekreterare Bo wahlström föredrog distriktsstyrelsens förslog till
stadgeändringar för ott hormonisero stodgorno med kongressens beslut 2017.
Stömmcn beslutode ienlighet med förslaget.
Bi laga 7 ti ll originalprotokollet.

18. Beslut om verksomhetsplon 2019
Ordförande Hons-Ivar Byberg föredrog ett förslog till verksomhetsplon för
2019. Utgångspunkten är de fyro målområden som fostställdes ov kongressen
2017. Punkterno hor därefter beqrbetats bl.o. vid distriktets
ordforqndekonferens i ougusti 2018 och i jonuori 20t9.
Stämmon fostställde verksqmhetsplonen.
Bilaga 8 till originalprotokollet

19. Beslut om budget 2Ot9
Försloget till budget 2019 inklusive reviderode kommentorer föredrogs qv

kossör Korl Gunnor Örenius. Under den följonde diskussionen frqmförde flera
deltogore ott sområden bör få mer pengor till sin verksomhet. Någro deltogore
yrkode pä ott 4O-årsjubileets kostnqder skulle ökos med 18 000 i budgeten 2Ot9
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och ott förlusten skulle tos ur det bolonserade resultotet fö? 2018. Styrelsen
yrkode pä ott stömman skulle to det utsändo förslaget.
Stömmon beslutode med 40 röster mot 24 ott följo styrelsens förslog.
Bilaga 9 till originalprotokollet

20. Beslut om ärsovgift till distriktet är 2O2t
Stömmon foststöllde styrelsens förslo9 om oförändrod årsqvgift på SO

kr/medlem till distriktet för är ?OZI.

21. Beslut om ontolef ombud vid 2020 ärs distriktsstömmo
Stömmon fostställde oföröndrqt ontol ombud till2020 års distriktsstömmo
Bi laga 10 ti I I original protokol let

22. Beslut om ontolet distriktsstyrelseledomöter
Stömman beslutqde ott distriktsstyrelsen oförändrot sko bestå ov nio (9)
ledomöter inklusive ordföronden.

23. Vol ov distriktsordföronde 1 är
Vo I beredn ingens f örs log :

Hans-fvor Byberg, SPF Seniore?ns Jernet Omvql
Stämmon beslutode enligt volberedningens förslog.

24. Val ov övrigo styrelseledqmöter
Volberedningens förslog ov ledomöter pä2 år:
Slen Arnekrons, SPF Senio?e?no Knivstoorten
Lors O. Ericsson, SPF Seniorerna Luthogen
Gunnel Jögare,SPF Seniorerna City
Göron Pilström, SPF Seniorerna Hovsörnen
Stämmon bes lutode enligt vo lberedn ingens f örs log

25. Val ov 2 revisorer och sommonkollqndc 1 år
Volberedningens f öns log:

Sven-Olov Lqrsson, SPF Senioterna Luthogen
Eli Chiverton, SPF Seniorerno Luthogen
Stömmon beslutode enligt volberedningens f örslog.

Nyval
Nyvol
Omvol
Omvql

Valberedningens förslag till fyllnadsval av styrelseledamot för 1 år:
Moj Lis Askebra, SPF Seniorerna Knivsto Nyvol
Stömmon beslutqde enligt volberedningens förslog.

Omval - ordföronde
Omvol
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26. Val ov revisorersättore 1 är
Volberedn ingens f örslog:
Rose-Morie Fältås, SPF Seniore?no, Uppsolo City Omvol
Stämmon beslutode enligt volberedningens förslog.

27. Fostställonde ov qntol ledomöter i volberedningen
Ulf Brodn redogjorde f ör försloget ott fostställo anfolet ledomöter till f em for
verksomhetsåret 2OL9.

Stämmon beslutode att fostsfällq ontolet ledomöter i volberedningen till fem (5)
under 2019.

28. Vol ov rrolberedningens ordförqnde och öwigo fyra ledaÅOter fOr
distriktet. Anders söderberg,485 Björken, föredrog fol;ande förslog till
volberedning:
Ulf Brodn SPF Seniorernq Knivstoorten (ordföronde)
Leif Höllström SPF Seniorerno Luthogen
Birgitto Lorsson SPF Seniorerno Humleqxet
Klas Tufvesson SPF Seniorerno Örbyhus
Vello Roo SPF Seniorerno Håbo
Stämmon beslutode enligt f örs loget.

29. Stämmoförhondlingorno ovslutos
Mötesordföronde Britt Pogord tockode för en bro och trevlig årsstämmo med
livligo diskussioner och förklorode förhondlingorno ovslutode.

30. Årsstömmon 2018 ovstutos
Distriktsordföronde Hsns-fvor Byberg tockade presidiet och delode dörefter ut
nomnskyltqr till de tre nyvoldo styrelseledomöterno och hölsqde dem völkomno
till distriktsstyrelsen. Hons-fvar Byberg framförde också ett hjörtligt tock och
överlömnode en blomstercheck till den närvoronde ovg&ende ledomoten Tnger
Rosän-Hansson, samt ett tack till avgående styrelsaledamoten Lisbeth Ekmon
och vqlberedningens avg&ende ordförande Kqrin Wahlstedt, vilkq tyvärr ej
kunnof nörvoro vid stämmon.
Hons Gustovsson ovtackqdes ov Hons-fvor Byberg med en blomstercheck för sitt
arbet e i valberedningen.
Hons-fvar Byberg fromförde därefter ett stort tock till Monico Ulfhielm för
hennes intressqnto presentotion frän förbundet och överlämnqde en
blomstercheck.
Avslutningsvis tockode Suson Gallone och Anneli Eriksson från Vuxenskolon
distriktet för ott de fått tillfälle ott deltogo i sttimmon och träffo mångo ov de
f öreningsonsvorigo.
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Efter ott också ho tockot samtligo stämmodeltogore kunde distriktsordföronden
Hons-fvar Byberg ovsluto ?Ol9 ärs stömmo.

vid kollet Justerqs

trMr-il
Bo Wohlström
Sekreterare

Britt Pogord

Ordföronde

Justerore
Clorrie Leim

Justerore
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