
 1

 Samorganisation i Helsingborg 

Protokoll 
SPF SAM Extra årsmöte, 2020-05-25 på Vuxenskolan Berga 
Närvarande:   

 Ewa Walmeus, Tågaborg Gert Walmeus, Tågaborg 

Ingvar Löfdahl, Möllan Manne Lundquist, Möllan 

Ingrid Gustavsson, Sydöstra 

Karin Sundberg, Kärnan Leif Persson, Kärnan  

Mats Nilsson, Rydebäck Anders Wiksten, Rydebäck 

Rolf Malmström, Ättehögen 

Frånvarande: 

 Björka-Ödåkra  Ringstorp 

Råå-Ramlösa 

1. Extra årsmötets öppnande 

Ingvar Löfdahl förklarade det extra årsmötet öppnat 

2. Val av ordförande för extra årsmötet 

Mats Nilsson valdes till mötesordförande. Ordet överlämnades till 
Mats Nilsson. 

3. Val av sekreterare för extra årsmötet  

Ingvar Löfdahl valdes till sekreterare 

4. Val av protokolljusterare 

Ingrid Gustavsson och Rolf Malmström valdes till protokolljusterare 

5. Fastställande av föredragningslista och röstlängd för extra årsmötet 

Ordförande, vice ordförande eller ersättare för varje förening enligt 
den avgångna styrelsens inbjudan till årsmöte, i först mars och sedan i 
maj, har bjudits in till det extra årsmötet. Sex föreningar var 
närvarande (se ovan) på det extra årsmötet. 

Varje närvarande förening har en röst. 

Föredragningslistan fastställdes. 

6. Prövning av att kallelse till extra årsmötet skett i behörig ordning 

Fem föreningar beslutade att kallelse skett i behörig ordning. Tågaborg 
reserverade sig mot detta. 
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7. Föredragning av skriftlig rapport beträffande åtgärder som Mats och 
Ingvar vidtagit och inkomna handlingar från den avgångna styrelsen 

Den skriftliga rapporten i form av ” Historik för SAM med avseende 
på projektet Ofrivillig Ensamhet” (detta dokument gicks igenom före 
det extra årsmötet) bifogas detta protokoll liksom de inkomna 
handlingarna från den avgångna styrelsen. 

8. Godkännande av nyss föredragen rapport och inkomna handlingar 

Rapport och inkomna handlingar godkändes. 

9. Föredragning av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 

Manne Lundquist läste upp resultat- och balansräkning, budget och 
revisionsberättelse för år 2019, levererade av den avgångna styrelsen. 

10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgångna styrelsen 

Extra årsmötet beviljade ej den avgångna styrelsen ansvarsfrihet med 
undantag av Jan Bertil Hansson, som beviljades ansvarsfrihet. Motiv är 
att endast den gamla verksamheten redovisats i inkomna 
redovisningshandlingar. Verksamheten i projektet Ofrivillig Ensamhet 
och Seniorcentrum har inte redovisats i det inkomna underlaget. Det 
går inte att avgöra vad pengarna har använts till under verksamhetsåret 
2019 och då särskilt beträffande OE. 

Tågaborg reserverade sig mot beslutet. 

11. Godkännande av att SAM:s styrelse har avgått den 14/5 2020 

Extra årsmötet godkände att SAM:s styrelse avgått den 14/5 2020, 
enligt protokollsutdrag (anlände per post 22/5) från den avgångna 
styrelsen. 

12. Beslut om att all dokumentation i SAM ska vara tillgänglig för 
medlemmarna i SAM 

Detta godkändes. 

13. Val av SAM:s interimsstyrelse 

Beslutades att: 
- SAM:s interimsstyrelse ska bestå av 6 ledamöter 
- Mats Nilsson valdes till ordförande 
- Ingvar Löfdahl valdes till sekreterare 
- Manne Lundquist valdes till kassör 
- Ingrid Gustavsson valdes till representant för Rydebäck, Råå-
Ramlösa, Sydöstra och Ättehögen  
- Leif Persson valdes till representant för Kärnan och Tågaborg 
- representant för Björka-Ödåkra, Möllan och Ringstorp är vakant. 
Beslutades att posten kan besättas av interimsstyrelsen 

14. Övriga frågor 
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Ingvar anmälde punkten: Hantering av OE som en övrig fråga.  

Ingvar Löfdahl valdes till projektledare för OE. Projektledaren fick i 
uppgift att ta fram en projektbeskrivning för OE. Beslutades att SAM 
interimsstyrelse är styrgrupp för OE. 

15. Extra årsmötet avslutas 

Mats avslutade extra årsmötet. 

 

Mötesordförande   Vid protokollet 

 

 

Mats Nilsson   Ingvar Löfdahl 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Ingrid Gustavsson   Rolf Malmström 
   


