
        

                                        Protokoll  
                                           
                Årsmöte SPF Seniorerna Fruängen- 

                Liljeholmen  
                tisdagen den 18 februari 2020  

  

  

§1  Årsmötets öppnande  

  

  

Iréne Svensson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.  

§2  Fastställande av dagordning  

  

  

Den föreslagna dagordningen fastställdes.  

 

§3  Val av mötesfunktionärer  

  

  

Lars-Åke Hovén, ordförande för SPF Seniorerna Hägersten- Mälarhöjden, valdes till 

ordförande för årsmötet.  

  

  

Till mötessekreterare valdes Marita Pettersson och till justeringsmän tillika rösträknare 

Lennart Nilson och Siv Kröckel.  

§4  Årsmötets behöriga utlysning  

  Frågan om mötet hade utlysts på behörigt sätt besvarades jakande.  

  

§5      Fastställande av röstlängd  

          En röstlängd fastställdes genom avprickning vid ingången till möteslokalen. Av röstlängden  

          framgår att 86 röstberättigade medlemmar deltog (bilaga 1).  

  

§6      Verksamhetsberättelse för 2018  

           Lars-Åke Hovén föredrog verksamhetsberättelsen och undrade om någon hade några 

synpunkter. 
               

          Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna, efter årsmötets godkännande.  

           

§7  Ekonomisk berättelse  

  

  

Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Arne Lönnebring.  

  

  

Resultat- och balansräkningarna godkändes och fastställdes.  

§8  Revisorernas berättelse  

  

  

Monica Alsén föredrog revisorernas berättelse, vilken godtogs av årsmötet (bilaga 2).  

§9   Beslut om ansvarsfrihet  

  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.   

  

§10  Beslut om medlemsavgift för 2021  

            Styrelsen hade föreslagit en höjning av medlemsavgifter för 2021 jämfört med 2020,     

            dvs. 310 kronor för ordinarie medlem och 110 kronor för vänmedlem.  

 

 
  



          Efter motförslag att behålla avgiften 290 kr och diskussion gjordes en röstning först med  

          acklamation och sedan en rösträkning. 32 personer röstade för höjning och 46 personer röstade 

          för att behålla 290 kr. Majoritet för att behålla 290 kr således. Årsmötet beslutade 290 kr 

          och 110 för vänmedlem.   

  

§11    Beslut om budget och verksamhetsplan för 2020; redovisning av prognos 2021 

          Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 föredrogs av Arne Lönnebring. 

            Arne berättade att det antagligen kommer bli mindre bidrag från stadsdelsnämnden och att 

          Distriktet höjer avgiften, varför prognosen för 2021 kommer hamna på minusresultat.    
  

  Årsmötet godkände såväl budgetförslaget som verksamhetsplanen för 2020.  

 

 

§12    Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter  

          I enlighet med § 5, mom. 1 i stadgarna uppgår antalet styrelseledamöter till högst åtta med högst 

tre suppleanter. I valberedningens förslag finns åtta styrelseledamöter och två suppleanter.  

Årsmötet fastställde detta. 

  

§13    Val av ordförande  

  I enlighet med valberedningens förslag, vilket föredrogs av Göran Björkman, valdes Irene 

Svensson till ordförande t.o.m. årsmötet 2021, omval 1 år.  

  

             

§14    Val av övriga styrelseledamöter   

          I enlighet med valberedningens förslag valdes följande personer till styrelseledamöter:  

          Christina Björklund                   nyval 2 år (t.o.m. årsmötet 2022)  

  Gull-Britt Larsson omval 2 år (t.o.m. årsmötet 2022)  

          Arne Lönnebring                       omval 2 år (t.o.m. årsmötet 2022)  

            

           Ledamöter med mandatperiod t.o.m. årsmötet 2021: Birgitta Grkovic, Rigmor Olivegård 

           Landén, Karin Hagy och Marita Pettersson.  

 

§15     Val av styrelsesuppleanter  

  Årsmötet valde följande styrelsesuppleanter:  

           Gunvor Gunell                       nyval 1 år (t.o.m. årsmötet 2021)  

           Göran Björkman                    nyval 1 år (t.o.m. årsmötet 2021)            

  

§16    Val av revisorer  

  Till revisorer valdes:  

  Monica Alsén      omval 1 år  

  Anna-Liisa Puttonen     omval 1 år  

  

§17   Val av revisorssuppleant  

  Birgitta Ericson valdes till suppleant för revisorerna, omval 1 år.  

  

§18   Val av valberedning  

          

          Enligt stadgarna (§ 8) ska gruppen bestå av tre eller fem personer att ingå i valberedningen.  

          Efter många påstötningar från Ordförande Lars-Åke Hovén, erbjöd sig två personer, Torbjörn  

          Sundsgård och Lis Holgersson. Torbjörn är sammankallande. Noterades att valberedningen 

          bör kompletteras med en person i enlighet med stadgarnas § 8. 

 

 

 

 



          Val av ombud och representanter i olika organ  

  I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsmötet, av praktiska skäl, att till styrelsen delegera 

bland annat beslut om följande:  

 Ombud till distriktsstämman.  

 Representanter till Stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) Hägersten-             

Liljeholmen 2020  

  

 

§20    Förslag från styrelsen – Föreningens namn  

   Förslaget från styrelsen; SPF Seniorerna Fruängen-Älvsjö. 

   Andra förslag från medlemmarna; Fyrlingarna, Syd-Väst och Fruängen. Eftersom detta innebär 

   en förändring av stadgarnas paragraf 1, så krävs 2/3 majoritet. Efter röstning via 

   acklamation och röstkort, var det var SPF Seniorerna Fruängen-Älvsjö som fick mer än 2/3 

   majoritet. 

  

   

§21     Motion  

   

          Inga motioner hade inkommit. 

  

 §22   Öppen diskussion  

           

            Inga frågor. 

 

§23    Avslutning  

         Lars-Åke Hovén tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

   

  

  

   Vid protokollet               Mötesordförande  

  

  

  Marita Pettersson                                             Lars-Åke Hovén  

  

  

  

  

            Justeras  

  

  

           Lennart Nilsson                                                 Siv Kröckel            

    


