
           Borås 3:an 
 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

för SPF Seniorerna Borås 3:an den 7 februari 2017  

på Ribbingsgården, Ribbingsgatan 32, Borås 

 
Inledning  Föreningens ordförande Ann-Christin Johansson hälsar 

ett 70-tal medlemmar varmt välkomna till årsmötet. Ett 

särskilt välkommen riktar Ann-Christin till de medlemmar, 

som är med för första gången. 

 Föredragare för valberedningen är Bo Gamalielsson 
    

 

§ 01. Val av ordförande Leif Olofsson väljs som ordförande för årsmötet. 

         för årsmötet   
 

§ 02. Val av sekreterare Anna-Lisa Nyström väljs till sekreterare för årsmötet. 

         för årsmötet 

 

§ 03. Val av två  Sten Sääf och Leif Öster väljs att justera dagens 

         justeringsmän  årsmötesprotokoll samt vara rösträknare. 

         tillika rösträknare 

 

§ 04. Årsmötets  Årsmötets utlysande godkänns. 

         utlysande 

 

§ 05. Fastställande av  Dagens föredragningslista godkänns.  Se bilaga! 

         föredragningslista 

 

§ 06. SPF-föreningen     Ann-Christin Johansson informerar om, att SPF Seniorerna  

         Boråsbygdens           Boråsbygden troligen kommer att avsluta sin förening den 

         ev. avslut  1 juli 2017 för att gå samman med vår förening. Slutgiltigt 

beslut tas på Boråsbygdens årsmöte den 23 februari 2017 

Blir beslutet ett samgående med Borås 3:an, avslutar Borås-

bygden sin förening och alla Boråsbygdens medlemmar förs 

över till SPF Seniorerna Borås 3:an  2017-07-01. 

SPF Seniorerna Borås 3:an hälsar Boråsbygdens medlemmar 

varmt välkomna!     

  

§ 07. Verksamhets- Verksamhetsberättelsen för år 2016 godkänns och läggs till 

         berättelse 2016 handlingarna.    Se bilaga!  

 

§ 08. Resultaträkning  Inkomster, utgifter och resultaträkning för år 2016 godkänns 

         2016  och läggs till handlingarna.  Se bilaga! 

 

   



§ 09. Revisions- Revisionsberättelsen för 2016 läses upp och läggs till 

         berättelse 2016 handlingarna.  Se bilaga! 

 

§ 10. Ansvarsfrihet  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

         för styrelsen  

   

§ 11. Kostnads- Årsmötet beslutar att 2017 års ersättning till styrelsen 

         ersättning 2017 skall vara 1 000 kr / styrelseledamot 

   

§ 12. Årsavgift år 2018  Årsmötet beslutar, att årsavgiften för 2018 skall vara 

oförändrad d.v.s. 220 kronor. 

   

       

Val för verksamhetsåret 2017 
 

§ 13. Antal styrelse- Årsmötet beslutar att antal styrelseledamöter för år 2017 

         ledamöter 2017   skall vara nio ordinarie ledamöter  

 

§ 14. Val av ordförande Årsmötet beslutar omval av Ann-Christin Johansson som 

         för ett år ordförande för ett år. 

 

§ 15. Val av styrelse-  a/ Årsmötet beslutar omval av styrelseledamöterna Monika   

         ledamöter   Eggenberger Kettil och Margareta Nermansson för två år 

samt nyval av styrelseledamöterna  

Britt-Marie Ekholm och Kent Gustavsson för två år.  

 

b/  Vidare omval av styrelseledamoten Anna-Lisa Nyström 

för ett år. 

 

c/ Styrelseledamöterna Bertil Melin, Helvi Jakobsson och 

Gösta Olofsson kvarstår ytterligare ett år. 

 

§ 16. Val av revisorer Årsmötet beslutar omval av Bo Gamalielsson och Leif  

         för ett år Öster, som revisorer för ett år. 

 

§ 17. Antal ombud till Antal ombud till SPF seniorernas distriktsstämma den  

         SPF Seniorernas 8 april 2017: 5 ordinarie ombud och 1 ersättare 

         distriktsstämma  
 

§ 18. Val av ombud till Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att utse ombud   

         distriktsstämman och ersättare till distriktsstämman den 8 april 2017. 

 

    

Val av övriga uppdrag för ett år – verksamhetsår 2017 
 

§ 19. Val av   Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse 2 studieombud. 

         2 studieombud           
         

§ 20. Val av  Omval av Charlotte Boström och Rolf Bronshammar. 

         2 reseombud  

 



§ 21. Val av  Årsmötet beslutar omval av Solveig Carlsson samt 

         2 teaterombud  uppdrar åt styrelsen att utse ytterligare ett teaterombud. 

 

 

§ 22. Val av 2 ombud  Årsmötet beslutar omval av Eva Bergqvist och Berit  

         för folkhälsa och Liberg som ombud för folkhälsa och säkerhet. 

         säkerhet 

 

§ 23. Val av 3 ansvariga Årsmötet beslutar omval av Sten Sääf (boule på tisdagar)   

          för föreningens samt omval av Ove Samuelsson och Bertil Larsson ( boule 

          boule            på onsdagar) som ansvariga för föreningens boule. 

 

 

§ 24. Val av 2 ansvariga Årsmötet beslutar omval av Anne-Maj och Lars-Arne 

          för bangolf             Långerud, som ansvariga för föreningens bangolf. 

 

 

§ 25. Val av 2 ansvariga Årsmötet beslutar omval av Solveig Carlsson och     

för promenader Arne Ahl, som ansvariga för föreningens promenader. 

 

 

§ 26. Val av 2 ansvariga Årsmötet beslutar omval av Berit Liberg och Monika     

för lätt gymnastik Eggenberger Kettil som ansvariga för föreningens lätta 

gymnastik.   

  

§ 27. Val av 4 mötes- Årsmötet beslutar omval av Marie-Louise Andersson,  

         värdar Clary Hjelmstedt och Maj-Britt Andersson samt nyval av 

 Birgitta Gamalielsson, som mötesvärdar vid föreningens 

sammankomster. 

       

§ 28. Val av ansvariga Årsmötet beslutar omval av Leif Olofsson och Leif Öster  

         för föreningens som ansvariga för föreningens hemsida tillika ansvariga    

         hemsida  för marknadsföring tillsammans med övriga styrelsen. 

 

 

§ 29. Val av ansvariga  Årsmötet beslutar omval av Ulla Wahlin och Monika 

         för föreningens Eggenberger Kettil, som ansvariga för föreningens  

         medlemsregister medlemsregister tillika ansvariga för rekrytering tillsammans 

med styrelsen, övriga medarbetare och medlemmar. 

 

 

Val av valberedning inför årsmötet 2018 

 
§ 30. Antal ledamöter Årsmötet beslutar att valberedningen inför årsmöte 2018 

        till valberedning skall bestå av tre ledamöter. 

 

 

§ 31. Val av ledamöter Årsmötet beslutar omval av Ulla Hansson och Bo  

        till valberedning  Gamalielsson samt nyval av Kent Johansson till 

valberedningen inför årsmötet 2018.  

 Ulla Hansson väljs som sammankallande. 



 

§ 32. Inkommen Inkommen motion    Se bilaga! 

         motion  

Vår föreningsmedlem, Sven-Bertil Lindblom, lämnade 

2017-01-17 in en motion till styrelsen med rubriken: 

”Framtidens pensioner”. Motionen är ämnad att 

behandlas på SPF Seniorernas förbundskongress i Gävle 

den 13 - 15 juni 2017.  

Enligt stadgarna skall motionen vara SPF Seniorernas 

förbundsstyrelse tillhanda senast den 31 mars för att få 

behandlas på förbundets kongress i Gävle den 13 - 15 juni 

2017.  

 Motionen samt yttrande från föreningsstyrelse och 

distriktsstyrelse skall vara inskrivna i en särskild mall, som 

finns att hämta på SPF-förbundets hemsida. 

 

 SPF Seniorerna Borås 3:ans styrelse, som behandlat 

motionen på sitt styrelsemöte den 31 januari 2017 

tillstyrker motionen och sänder den nu vidare – inskriven 

på den bestämda mallen - till vårt distrikt, SPF Seniorerna 

Södra Älvsborgdistriktet, för vidare handläggning.                      

 

  

§ 33 Övriga frågor Vänmedlem 

 

Årsmötet antar styrelsens skrivning angående vänmedlem: 

 En person, som är betalande medlem i en annan  

SPF-förening kan framställa önskemål om att vara 

”vänmedlem” i vår förening. En registrerad ”vänmedlem” 

i SPF Borås 3:an får information om föreningens program 

och är välkommen till föreningens olika aktiviteter och 

sammankomster, utan annan kostnad än avgiften till 

aktuell aktivitet eller sammankomst. 

   

§ 34 Avslutning  Ordförande Leif Olofsson förklarar årsmötet avslutat och 

tackar för förtroendet. 

 

 

 

 

 

Borås den 7 februari 2017 

 

 

Leif Olofsson   Anna-Lisa Nyström  

Ordförande för årsmötet   Sekreterare för årsmötet 

 

 

  

Sten Sääf    Leif Öster 

Justerare för årsmötet   Justerare för årsmötet    

 


