
 

   

 

                                            Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Österfärnebo 

 i  Sockenstugan den 22 februari 2022.    33 närvarande. 

§ 1.  

Öppnande.  

Ordförande Alvar Olsson hälsade välkommen till årsmötet. Pandemin höll oss i järngrepp 

första halvåret då vaccinationerna börjar komma och nu har den som vill fått den tredje 

sprutan. Försenat årsmöte hölls den 2 juni men sedan har vi träffats först utomhus och sedan i 

september även inomhus. Boule har vi spelat sedan i slutet av maj. En ny variant av virus 

drabbade oss och omvärlden ”omikromet” i slutet  av året men då var de flesta vaccinerade. 

 

Efter sammanfattningen av året som gått följde så en tyst minut för de fyra medlemmar som 

gått bort under år 2021:  

Curt Lundqvist, 92 år, Elisabeth Berglund, 73 år, Gunnar Ferlin, 94 år,  

Jaqueline Andersson, 80 år samt Rut-Inger Hedlund, 79 år. 

Parentationen avslutades med  Pär Lagerqvists  dikt ”Så var du en länk till den värld som var” 
 

Ordförande förklarade därefter årsmötet öppnat. 

 

§ 2. 

Val av mötesfunktionärer. 

Till ordförande för mötet valdes Erik Bergstrand och till sekreterare Berit Olsson. 
 

 

§ 3. 

Val av justeringspersoner. 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lena Lund och Bengt-Erik Liw. 
 

 

§ 4. 

Godkännande av kallelse. 

Kallelse till årsmötet har skett via Kontaktbladet den 16/1 och 6/2 samt på hemsidan. 

Stämman beslutade godkänna att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 

 

§ 5.   

Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslista fastställdes att utgöra underlag för beslut vid stämman. 
 
 

§ 6. 

Styrelsens berättelse över verksamhet och ekonomi för 2021. 

Alvar Olsson föredrog och kommenterade verksamhetsberättelsen för år 2021. Under året  

fick endast utomhusaktiviteter förkomma på grund av pandemin och då passade vi på att 

besöka nya vindskyddet vid vattentornet, Granön, Strångnäs  och avslutade vid Sevedskvarn.  

Det försenade årsmötet hölls i Koversta den 2/6 och sedan rullade aktiviteterna igång även om 

deltagarantalet minskade men vi avslutade med sedvanligt julbord. 

Rättelse: Kerstin Olsson var utsedd som syn-och hörselombud förra året då hon efterträdde 

Lena Lund.  

Kassör Olle Persson redogjorde för resultat och balansräkning. Ekonomin visade på ett 

överskott under året på kr. 19.433 och ett utgående eget kapital på kr. 151.459. 
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§ 7.  

Revisorernas berättelse.  

Bengt-Erik Liw  föredrog revisionsberättelsen.  

Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. 
    
 

 

§ 8.  

Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman beslutade, på revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen och dess kassör full 

ansvarsfrihet för det gångna året. 

     

 

       

§ 9. 

Kostnadsersättning till styrelsen samt reseersättning. 

Stämman beslutade på valberedningens förslag att styrelsen tilldelas 2 500 kr i 

kostnadsersättning för 2022 att fördelas enligt styrelsens beslut.  

Reseersättning betalas ut efter statliga normer. För närvarande 18,50 kr/mil. 
 
 
 

§ 10. 

Behandling av inkomna motioner. 

Meddelas att inga motioner hade inkommit till stämman. 
 
 

 

§ 11.  

Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse. 

Meddelas att nya stadgar är antagna att gälla från 2022-01-01. 
 

 

 

§ 12. 

 Beslut om budget och plan för verksamheten. 

Styrelsens verksamhetsplan och budget för år 2022 föredrogs av Alvar Olsson.  

Stämman beslutade att anta verksamhetsplan och budget för år 2022. 
 

 

 

§ 13.  

Beslut om årsavgift för nästkommande år. 

Årsmötet beslutade att föreningens årsavgift för år 2023 skall vara oförändrat 200 kr  därav 

160 kronor till förbundet, 20 kronor till distriktet och resterande 20 kronor till föreningen.  
 

 
 

§ 14.   

Antal styrelseledamöter. 

Stämman beslutade på förslag att styrelsen ska utgöras av 7 ledamöter. 

Inga ersättare. 
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§ 15.   

Val av ordförande. 

Till ordförande för ett år omvaldes Alvar Olsson, enhälligt. 
 
 

§ 16. 

Val av övriga styrelseledamöter. 

 

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Kerstin Olsson, Bernt-Olov Persson (Olle) båda 

Hedesunda och Berit Olsson, Österfärnebo. Nyval av Ulf Andersson, Hedesunda. 

     

Kvarstår ytterligare ett år, Christer Persson och  Eva-Lisa Rask, båda Österfärnebo. 

Gertrud Lindroth hade undanbett sig omval. 

 

 

§ 17. 

Val av två revisorer och ersättare. 

Till ordinarie revisorer för ett år omvaldes Bengt-Erik Liw och Barbro Bäckman.                           

Omval av Per Englund, Framnäs, som ersättare.          
 
 
 

§ 18. 

Val av ombud till distriktets höststämma. 

Styrelsens fick i uppdrag att utse ombud till distriktets årsstämma som äger rum måndagen 

den 25/4 2022. 
 

 

§ 19. 

Val inom olika ansvarsområden. 

a) Studieledare: Berit Olsson, omval. 

b) Reseledare: Christer Persson, omval.  

c) Friskvårdsombud:  Föreslås att styrelsen får i uppdrag att utse delansvariga vid 

genomförande av ytterligare friskvårdsfrämjande aktiviteter, utöver de som årsmötet utsett 

ansvariga för.  

d) Trafikombud: Ulf Andersson, omval. 

e) Syn- och hörselombud: Kerstin Olsson, omval. 

f) Rekryteringsansvarig: styrelsen. 

g) Bouleansvarig: Åke Fransson med  Bengt Andersson, omval. 

h) Bridgeansvarig: Kenneth Wester, omval. 

i) IT-ansvarig, hemsidan: Bengt Andersson, omval.                                                              

j)   Lotteriansvarig: Eva-Lisa Rask och Barbro Bäckman, nyval. 

k)  Mattcurlingansvarig: Bengt Andersson, omval. 

l)   Äldrefunktionärer: Kerstin Olsson, Alvar Olsson, omval. 

m) Medlemsregisteransvariga:  Alvar och Berit Olsson, omval. 

 

 

§ 20. 

Serveringskommitté. 

Till serveringskommitté omvaldes Ingalill Gavell, sammankallande, Eva-Karin 

Qvarnström, Margit Wedin, Per Lindström, omval och Inga-Lena Persson och Anne-

Sofie Eriksson, nyval  

Alla valda på ett år.                                                                  
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§ 21. 

Valberedning. 

Beslutades att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.  

 
   

§ 22. 

Val av valberedning. 

Till valberedning till 2023 års stämma Ingalill Gavell på 1 år. Till ledamot i valberedningen 

på 2 år omvaldes Barbro Bäckman och till ny ledamot på 3 år nyvaldes Bengt-Erik Liw 
Inga-Lill Gavell valdes som sammankallande i Valberedningen. 

Bengt Andersson slutade efter 3 år i valberedningen. 
                                                                                                                  

 

§ 23..  

Övriga frågor. 

- Ordförande informerade om  den s.k. SPF-appen som nu  kan sökas på varje mobil. 

- Christer, resesamordnare, informerade att det finns många möjligheter att följe med på 

distriktets resor. Han planerar att ordna en endagarsresa för föreningen under juli-augusti men 

destinationen är för närvarande inte bestämd.. 

- Bengt informerade om att han i sin hand fått en skiss på utbyggnad av padelhallen för boule. 

- Ordförande informerade också om varför årsmötet blev flyttat på grund av krock med 

information från NTF genom Pelle Svensson. 
 
 

§ 24. 

Årsmötets avslutning. 

Mötesordförande Erik Bergstrand tackade för visat intresse och överlämnade klubban till 

omvalde ordföranden.   Följde avtackning  med blommor till Ingeborg Jonsson, medlem av 

serveringskommittén sedan 2010, och Berith Bergqvist, sedan 2013, som avgår från 

serverings kommittén efter många år samt Bengt Andersson, som avgår efter tre år i 

valberedningen.           Gertrud Lindroth och Annika Eriksson får hem sin blomma   

Alvar tackade för förtroende att få leda föreningen ytterligare ett år, hälsade nyvalda 

funktionärer välkomna till sina uppdrag och förklarade årsmötet avslutat och  inbjöd till 

kaffebordet med hembakad semla. 

 

Före  och efter årsmötet underhöll Sören Hedlund på dragspel och Per Englund på fiol 

stämmodeltagarna med musik. 
 

 
 

 

Dag som ovan   Justeras: 

 

 

 

/Berit Olsson/   /Erik Bergstrand/ 

  sekreterare     mötesordförande 

 

 
 

/Lena Lund//                          /Bengt-Erik Liw/ 

 justerare         justerare  


