
Protokoll fört vid SPF Seniorerna Glada Hudiks årsmöte i klubblokalen via zoom 

torsdagen den 2 september 2021. 

Årsmötet avser kalenderåret 2020. 

Närvarande i klubblokalen: Bertil Bodén, Roland Dahlberg, Lars-Olof Widell, 

Margaretha Berglin och Iris Bäckvall samt via zoom Lennart Lundkvist, Inga 

Märta Dahlberg, Birgitta Hammarstedt, Hans Wandér och Ulla Wandér. 

 

§1. Årsmötet öppnas. 

 

§2. Mötet förklaras ha utlysts i behörig ordning genom annonsering i HT den 20 

juli 2021 samt på hemsidan. 

 

§3. Föredragningslistan godkändes efter att innehållet i §8 och §9 bytt plats. 

 

§4. Bertil Bodén valdes till mötesordförande. 

 

 

§5. Margaretha Berglin utsågs till mötessekreterare. 

 

§6. Till justerare för mötet valdes Inga Märta Dahlberg och Iris Bäckvall. 

 

§7. Styrelsens årsberättelse presenterades av Roland Dahlberg och godkändes 

av årsmötet och lades till handlingarna.  

 

§8. Roland Dahlberg presenterade resultat- och balansräkningen som lades till 

handlingarna och som har sammanställts av Britt Vestberg, se bilaga 

 

§9. Revisionsberättelsen presenterades och godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§10. Då föreningens ekonomiska arbete skötts på ett utmärkt sätt och 

revisorerna inte funnit anledning till kritik beviljades styrelsen full ansvarsfrihet. 

 

 



§11.Verksamhetsplanen för 2021 presenterades och godkändes och kunde 

läggas till handlingarna. Månadsbreven till medlemmarna fortsätter så länge 

inga medlemsmöten kan hållas. Projektet ”Banken” kommer att starta senare i 

höst om intresse finns hos medlemmarna. Stickgruppen och kortspelsgruppen 

har kommit igång och Birgitta hoppas kunna återuppta restaurangbesöken 

framöver. 

 

§12.  Budget 2021 fastställdes, se bilaga 

 

§13. Årsmötet fastställde att årsavgiften för 2022 förblir oförändrad, det vill 

säga 300 kr per person. 

 

§14.  Antalet styrelseledamöter och suppleanter förblir oförändrat med sju 

ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

 

§15  

A. Roland Dahlberg omvaldes till ordförande på ett år. 

B. Styrelseledamöter, Margaretha Berglin 1 år kvar, Britt Vestberg omval två år, 

Lars-Olof Widell 1 år kvar, Birgitta Hammarstedt 1 år kvar, Ulf Sundh omval två 

år, Hans Wandér omval två år. 

C. Till suppleanter omvaldes Lennart Lundkvist på ett år samt nyval av Lisbeth 

Stenström på ett år. 

 

§16. Till revisorer omvaldes Sven-Olof Larsson som har ett år kvar, samt nyval 

av Roger Östlin på två år. Ersättare blir Dan Gradh på ett år. 

 

§17.  Val av funktionärer. Till körledare utsågs Gunbritt Rotter, till cafévärdar 

Isa Norling, Laila Pettersson, Britt-Marie Anteskog, Margaretha Berglin, Lena 

Basth, reseledare vakant, friskvård Hans Wandér, hemsidesansvariga Tord 

Westman och Marcello Scandurra, medlemsregister Tord Westman och Britt 

Vestberg. 

 

 

 

 



§18. Till att representera SPF Glada Hudik vid distriktsstämman den 9 

september i Järvsö utsågs Roland Dahlberg, Lars-Olof Widell, Hans Wandér, 

Lennart Lundkvist och Margaretha Berglin. 

 

§19. Till nya ledamöter i valberedningen valdes Lars-G Andersson, ordförande 

samt Leif Schönborg och Daniel Landin, alla på ett år. 

 

§20. Till ordinarie ledamot i KPR valdes Roland Dahlberg och med Lars-Olof 

Widell som ersättare. 

 

§21.Till ledamot i samarbetsgruppen mellan Hela Livet och 

pensionärsorganisationerna valdes Ulf Sundh som ordinarie. Att utse en 

ersättare överläts till styrelsen. 

 

§22. Inga motioner har inkommit. 

 

§23. Övriga frågor. Valberedningen har givit förslag på ersättning till olika 

funktionärer, se bilaga. Beslut togs enligt förslaget. 

Iris Bäckvall tar upp frågan om städning av vår klubblokal. Det fungerar inte just 

nu och vissa grupper får börja med att städa innan de kan sätta i gång sin 

aktivitet. Styrelsen tar upp frågan och kommer med en lösning.  

 

§24. Mötet som pågått fr kl. 14.00 till kl. 15.00 avslutades och 

mötesordföranden Bertil Bodén avtackades med blommor. 

 

 

 

Bertil Bodén   Margaretha Berglin 

mötesordförande   mötessekreterare 

 

 

 

Inga Märta Dahlberg   Iris Bäckvall 

justerare    justerare 



 

 

 

 

 


