
Protokoll fört vid SPF Seniorerna Eksjös årsmöte i Storegårdskyrkan tisdagen den 19/2 2019 kl. 14.00. 

 
Parentation över avlidna medlemmar. 

Parentation hölls över Olle Holm, Carin Jillbratt, Kerstin Askeroth, Lennart Andersson, Anna-Lena 

Antonsson, Gunvor Andersson, Siv Wahlström, Ruth Jonsson, Sture Ahlstedt, Tage Johansson, 

Arne Knutson och Gösta Krig. 

 

§ 1 Årsmötet öppnas. 

Ordförande Anders Samuelsson förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av mötesordförande. 

Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Jerry Sjögren. 

 

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet, tillika pressreferent. 

Rose-Marie Johansson valdes. 

 

§ 4 Val av två protokolljusterare och rösträknare. 

Eva Lundqvist och Karin Rostedt valdes till protokolljusterare. 

 

§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande. 

Information om årsmötet fanns i programbladet som delades ut i augusti 2018. Mötet anses därmed 

vara stadgeenligt utlyst. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 7 Styrelsens årsredovisning. 

Årsberättelsen och ekonomisk berättelse för 2018 har delats ut till mötesdeltagarna. Kassör Inger 

Rydén kommenterade den ekonomiska berättelsen. Året 2018 gick med vinst 29637,55 kr. 

 

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat-och balansräkning fastställdes. 

 

§ 9 Revisorernas berättelse 

Ulf Johansson läste upp revisorernas berättelse. Man ansåg att räkenskaperna förts noggrant och 

utan felaktigheter. 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§ 11 Fastställande av ersättningar. 

Reseersättning med bil: 18.50 kr/mil. Ordförande, sekreterare, kassör och medlemsansvarig: 400 

kr/pers. Vice ordf. 100 kr, webbansvarig 300 kr, valberedning 250 kr och lotteriföreståndare 100 kr. 

Gruppledare 100 kr/person beslutades.  

 

§ 12 Fastställande av budget för 2019. 

Inger Rydén presenterade förslaget för 2019. Budgetförslaget godkändes och fastställdes. 



§ 13 Fastställande av medlemsavgift för 2020. 

Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad dvs 85 kr. Den totala medlemsavgiften fr.o.m 

2020 kommer att bli 270 kr. Beslutades att vänmedlem betalar  medlemsavgiften 85 kr.  

 

§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter och mandattid för dessa.  

1 ordförande med en mandattid på 1 år, 6 övriga ordinarier ledamöter, mandattid 2 år.  

 

§ 15 Val av ordförande. 

Omval av Anders Samuelsson. 

 

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter. 

Inger Axelsson och Rose-Marie Johansson omväljs för 2 år. Nyval på Anders Lindemalm för 2 år. 

Nyval på Anita Ragnarsson på 1 år.  

  

§ 17 Val av två revisorer (mandattid 1 år). 

Ulf Johansson (sammankallande) och Astor Engquist omvaldes. 

 

§ 18 Val av revisorssuppleant (mandattid 1 år). 

Lennart Karlsson omvaldes. 

 

§ 19 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman (1 ombud per förening + 1 ombud för varje 

påbörjat 100-tal medlemmar). 

Styrelsen utser dessa när det blir aktuellt. 

 

§ 21 Val av ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR). 

Jan Ekwall omvaldes som representant på 1 år. Lennart Karlsson omvaldes till ersättare på 1 år. 

 

§ 22 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. 

Enligt normalstadgar för föreningen ska valberedningen bestå av tre ordinarie ledamöter. 

 

§ 23 Val av valberedning. 

Omval av Kennert Fransson, ledamot på 1 år. Paul Josefsson och Jan-Erik Stridh kvarstår 

ytterligare 1 år. 

 

§ 24 Val av övriga ledamöter, ersättare och övriga ansvariga funktionärer. 

Till registeransvarig utsågs Tony Jansson. Till ansvarig för hemsidan utsågs Johnny Strömberg. 

Övriga utses av styrelsen när det blir aktuellt. 

 

§ 25 Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit. 



§ 26 Övriga frågor. 

Ett förslag inkom om att i fortsättningen bjuda medlemmarna på årsmötet. Mötet beslutade att 

styrelsen får bereda denna fråga. 

 

§ 27 Avtackning av avgående funktionärer. 

Följande funktionärer avtackades med blombukett  

Inger Rydén, styrelseledamot och avgående kassör. 

Barbro Fransson, styrelseledamot 

Lasse Svensson, styrelsesuppleant 

Jerry Sjögren fick också blommor som tack för att han varit ordförande under dagens årsmöte. 

 

§ 28 Avslutning. 

Mötesordförande Jerry Sjögren förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet 

Rose-Marie Johansson Jerry Sjögren 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

Justeras Justeras 

  Eva Lundqvist      Karin Rostedt 

 

    


