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Protokollfört vid årsmöte med SPF Seniorerna Gullvivan 2019-02-20 i BIF:s klubbvilla på

Utsikten i BrösarP.

§§ 1-27

Närvarande: Ett 70tal medlemmar.

g t. Årsmotet öppnades av ordf. Philip Olsson som hälsade välkomna och meddelade att vår

förening står för den näst bästa ökningen i Skåne vad gäller medlemsantal med hela 18 %'

Därefter fönättades parentation över 2 avlidna medlemmar.

§ 2. Till att leda dagens förhandlingar utsågs Henry Svensson'

§ 3. Till att föra dagens protokoll utsågs Gunbritt Johansson.

s 4. Till att justera årsmötesprotokollet utsågs Margit Nilsson och lngvar Johansson.

§ 5. Arsmötet ansåg att kallelsen hade skett stadgeenligt'

§ 6. Föreliggande dagordning godkändes.

§ 7. Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen för 2018. Arsmötet godkände densamma.(se

bilaga'1)

§ B. Ronny Hansson läste upp revisorernas berättelse som godkändes och lades till

handlingarna.(se bilaga 2)

§ 9. Den ekonomiska berättelsen med balans- och resultat visades upp på helskärm och

kommenterades av kassören Anita Persson. Redovisningen lades med godkännande till

handlingarna.( se bilaga 3) lngvar Johansson efterlyste en detaljerad rapport med redovisning för

varje enskild verksamhet.

§ 10. Arsmötet beviljade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, styrelsen ansvarsfrihet för den tid

revisionen omfattade och resultat- och balansräkningen fastställdes. S§relsens ledamöter och

suppleanter deltog ej i beslutet

§ 11. För ersättningar till s§relse och revisorer avsattes I 800 kr.

v 
§ 12. Medlemsavgiften för är 2O2O bestämdes till 240 kr per person.

§ 13. Sekreteraren föredrog styretsens förslag till budget med målsättning och verksamhetsplan

för år 2019.

§ 14. lnga motioner hade inkommit.

§ 1S.lnga förslag från distrikt och förbund fanns att behandla.

§ 16. lnga förslag till stadgeändringar fanns att behandla'

§ 17. Arsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter'

§ 18. Till ordf. på 1 år omvaldes Philip Ohlsson.

s 1g. Till styrelseledamöter pä 2 är omvaldes Gunbritt Johansson och Bo Nordberg. Kvarstående

ytterligare 1 år Lars Andersson och Anita Persson.
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s 20. Till styrelsesuppleant pä2 är omvaldes lnger Göransson Bengtsson och på 1 år nyvaldes

Göran Tilly.

s 21. Till revisorer på 1 år omvaldes Ronny Hansson och Karl-Gustaf Nilsson samt som

suppleant

Karl-Erik Stålhandske.

§ 22. S§relsen utsågs att utse ombud och ersättare till distriktsstämma'

§ 23. Styrelsen utsågs att nominera tedamöter och ersättare i KPR.

§ 24. Arsmötet beslutade att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter'

§ 25. Georg Sjöholm och Uno Nilsson omvaldes som valberedning med Georg Sjöholm som

ordförande. Posten till den kedje ledamoten lämnades vakant.

§ 26. Under övrigt ställdes fråga om föreningens fanbärare. Sven Thuvesson är utsedd till

fanbärare

och årsmötet menade att det måste vara dödsboet som efterfrågar den tjänsten.. Henry Svensson

fick i uppdrag att beskriva ärendet på hemsidan med uppgift om vem man kontaktar'

§ 27. Henry Svensson tackade för visat intresse och avslutade mötet. Ann-Kristin Carlsson Fridh

iom varit Jtyrelsesuppleant avtackades med en bukett blommor.

Dag som ovan

Vid protokollet

Justeras:

/*/*
Henr{ Svensson
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Ordförande

Margit Nilsson Ingvar Johansson


