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Nr 305 Årsmötesnummer 2018 Årgång 31 

 

 

Medlemmar i SPF Fruängen 

 

kallas till 

 

ÅRSMÖTE 

 
Tisdagen den 20 februari kl. 13.00 

i samlingssalen, Fruängsgården. 

 

Fritt inträde 

Dörren öppnas kl. 12:30. 

Vänligen kom i god tid till registrering. 

 

Musikunderhållning av Lennart Nilsson och Lars Ström kl. 13:00 

Årsmötet börjar kl. 13:30, efteråt kaffe och tårta. 

 

Välkommen! 

 

SPF Fruängen 
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Förslag till dagordning för årsmöte den 20 februari 2018 
1 Årsmötets öppnande 

2 Fastställande av dagordning 

3 Val av mötesfunktionärer: 

 val av mötesordförande förslag: Karin Hagy 

 val av mötessekreterare  

 val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 

4 Årsmötets behöriga utlysning 

5 Faställande av röstlängd 

6 Verksamhetsberättelse för 2017 

7 Ekonomisk berättelse 

8 Revisorernas berättelse 

9 Beslut om ansvarsfrihet 

10 Beslut om medlemsavgift för 2019. 

 Styrelsens förslag: oförändrat 275 kr för ordinarie medlem, 

110 kr för vänmedlem 

11 Beslut om budget och verksamhetsplan för 2018, prognos 2019 

12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

13 Val av ordförande för 2018 se valberedningens förslag 

14 Val av kassör 2018 – 2019 se valberedningens förslag 

15 Val av övr. styrelseledamöter se valberedningens förslag 

16 Val av suppleanter se valberedningens förslag 

17 Val av revisorer se valberedningens förslag 

18 Val av revisorssuppleant se valberedningens förslag 

19 Val av valberedning se valberedningens förslag 

20 Val av ombud och representanter till olika organ 

Styrelsens förslag: Delegeras till beslut i styrelsen, bl.a. följande 

 Ombud till distriktsstämman 

 Representanter till Stadsdelsnämndens pensionärsråd 

Hägersten-Liljeholmen 2018 och Fruängsgårdens förtroenderåd 
21 Förslag från styrelsen 

22 Motioner 

23 Öppen diskussion beslut får ej fattas 

24 Avslutning  
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Verksamhetsberättelse för 2017 
 

Styrelsen för SPF Fruängen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen 

för år 2017, föreningens 30:e verksamhetsår. 
 

1 Administration 
 

1a Funktionärer 
I enlighet med beslut på årsmötet 2017-02-21 samt beslut vid konstituerande 

styrelsemöte samma dag har styrelse och övriga funktionärer under året haft 

följande sammansättning. 
 

Styrelse: 
Ordförande Arne Lönnebring   

Vice ordförande Eva Gugolz  

Sekreterare Monica Albertsson 

Kassör Birgitta Ericson 

Medlemssekreterare Birgitta Grkovic 

Reseombud Gunvor Gunell 

IT- & webbansvarig  Rigmor Olivegård Landén 

Redaktör Karl Erik Ryman 

 

 Anne-Marie Thomsen (suppleant) 

 Kaj Söderberg (suppleant) 

 Lena Björkman (suppleant) 
 

 Irene Svensson 

 (adjungerad enl. styrelsebeslut 14/2) 

 Gull-Britt Larsson 

 (adjungerad enl. styrelsebeslut 14/2) 

 Anna-Liisa Puttonen 

 (adjungerad enl. styrelsebeslut 14/2) 

 

Revisorer: Axel Arvidsson 

 Rolf Noberg  
 

 Sune Österström (suppleant) 
 

Valberedning: Lars Åsberg (sammankallande) 
 Lars Gandils 
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Verksamhetsberättelse för 2017 (forts.) 
 

Övriga funktionärer: 
Föreningsarkiv  Monica Albertsson 

Fotoarkiv Lena Björkman 

Hörselombud Monika Hilke 

Uppvaktningar Lena Björkman 

Lotterier Kaj Söderberg 

Webbmaster Rigmor Olivegård Landén 

Redaktör Höstlövet Karl Erik Ryman 

Distributör Eva Gugolz 

Veteranringen Birgitta Grkovic 

Lokal- och nyckelansvarig Synnöve Ryman 
 

Aktivitetsansvariga: 
Bordtennis Göran Mörk, Eva Gugolz 

Boule Rolf Noberg t.o.m. juni, Elisabet Sidh 

 fr.o.m. nov. 

Bridge, två grupper Lars Åsberg resp. Birgitta Pihlgren 

Friskvård och gymnastik Lilian Bjelton 

Vandringar Lars Gandils t.o.m. feb., Ulla Löfving 

 fr.o.m. mars 

Cirkel Margareta Lundholm 

Utflykter och resor Gunvor Gunell, Margareta Lundholm, 

 Kaj Söderberg, Eva Gugolz 
 

1b Styrelsemöten 
Styrelsen har under året hållit 10 st. protokollförda möten, huvudsakligen i 

lokalen Hanna Paulis gata 13 samt dessutom ett antal gruppmöten för 

diverse ändamål. Därutöver har styrelsen haft löpande inbördes kontakt via 

telefon och e-post. Styrelsearbetet har liksom tidigare år bedrivits ideellt 

utan några arvoden till styrelseledamöterna. Dock utbetalas en 

kostnadsersättning om 300: - kr för resor, telefon, datorstöd m.m. till 

ledamöter och suppleanter. 
 

1c Medlemsantal 

Medlemsantalet var vid årets slut 693 medlemmar varav 20 

vänmedlemmar (förra året 475 resp. 26). Under året har 266 medlemmar 

tillkommit och 45 avregistrerats (avlidna, överförda till andra SPF-

föreningar och utträdda). Den stora ökningen av medlemsantalet beror 
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Verksamhetsberättelse för 2017 (forts.) 
 

framför allt på samgåendet med SPF Seniorerna Hägersten-Liljeholmen som 

svarar för 232 av de tillkommande medlemmarna. 
 

1d Representation 
Föreningen var representerad vid SPF Stockholmsdistriktets stämma 

2017-03-27 samt deltog i samtliga 5 möten med SPF Söder-om-Söder-

gruppen samt alla möten med Hägerstengruppen och resegruppen 

 ”Röda Linjen” inom ramen för Söder-om-Söder.  

Lola Carlsson var representant i Hägersten-Liljeholmens Pensionärsråd 

(SPR) och Lars Åsberg och Axel Arvidsson i Fruängsgårdens 

Förtroenderåd. 

Brännkyrka Veteranring är en ideell förening dit man ringer och prickas 

av dagligen för ökad trygghet. Birgitta Grkovic från SPF Fruängen har under 

året varit verksam i föreningen och hjälpt till att pricka av inringare. 
 

1e Föreningsarkiv 
Under året har arbetet med vårt föreningsarkiv fortsatt med katalogisering av 

de föreningsdokument mm som skapats under föreningens 30-åriga tillvaro, 

bl.a. protokoll, verksamhetsberättelser, medlemsblad, brev mm. Tillskotten 

till föreningens fotoarkiv har däremot under året varit mycket få. 
 

1f Övrigt 
Problemen med förbundets nya medlemsregister, MiRiaM, har under året 

minskat betydligt, men uppfyller ännu inte de önskemål som vi och många 

andra föreningar ger uttryck för.  
 

2 Verksamhet  
 

2a Årsmöte 
Årsmötet hölls den 21 februari 2017 med 47 deltagare. Vid årsmötet 

underhöll Segeltorps Sånggrupp. Siv Rehnström och Jan Wirén (båda tyvärr 

frånvarande) avtackades för sitt arbete i styrelsen. Som nytillskott till 

styrelsen valdes Rigmor Olivegård Landén och Ann-Marie Thomsen. Arne 

Lönnebring fick fortsatt förtroende som föreningens ordförande.  
 

2b Samgående med SPF Seniorerna Hägersten-Liljeholmen 
Efter diskussioner med SPF Fruängen i början av året beslöt SPF Seniorerna 

Hägersten – Liljeholmen vid sitt årsmöte 2017-02-01 att lägga ner den egna 

föreningen och gå samman med SPF Fruängen. Beslutet konfirmerades vid  
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Verksamhetsberättelse för 2017 (forts.) 
 

ett extra årsmöte 2017-04-05 och samtliga medlemmar (utom styrelse-

ledamöterna) omregistrerades till SPF Fruängen 2017-09-01. 

Efter formalia med bokslut, revision och ytterligare ett extra årsmöte lades 

föreningen SPF Seniorerna Hägersten Liljeholmen ner 2017-12-04 och 

tillgångar, arkiv och inventarier fördes över till SPF Fruängen.  
 

2c Tisdagsmöten 
Under årets lopp anordnades 16 tisdagsmöten (inklusive årsmötet). 

Deltagarantalet varierade kraftigt, från bara 26 personer till som mest 87 

personer. I medeltal deltog lite knappt 50 personer i varje arrangemang. 

Dessa möten genomfördes i likhet med tidigare år i Servicehuset 

Fruängsgårdens samlingssal, med undantag av ett möte i september, där 

mötet arrangerades i Medborgarhuset på Hägerstensåsen, dvs. den lokal där 

SPF Seniorerna Hägersten Liljeholmen brukat ha sina möten. På varje möte 

serverades kaffe med dopp. Underhållningen utgjordes av sång och musik 

vid 11 av gångerna och vid övriga 5 tillfällen av föredrag av skilda slag. Vi 

var också inbjudna att delta i en sopplunch, anordnad av PRO Västertorp-

Fruängen.  
 

2d Övriga gemensamma aktiviteter 
Vidare arrangerades 13 visningar av museer, teatrar och andra institutioner 

samt en hantverksvandring i Gamla Stan. Vårsäsongen avslutades med en 

dagsresa med buss till Trosa och Tullgarns slott samt med den traditionella 

sillunchen på Långbro Värdshus. Höstterminen inleddes med besök på Haga 

och inbjudan till sopplunch med PRO. En mingelafton under temat ”med 

hatten på” med vin och tilltugg blev mycket uppskattad, där också inbjudna 

gäster från PRO Västertorp-Fruängen deltog. Till höstens höjdpunkter 

hörde dessutom en 4-dagarsresa till Tallinn med besök på Nationaloperan 

(La Traviata) samt bussresa till Sigtuna i samarbete med PRO, med 

dignande julbord på Wenngarn. Som säsongsavslutning firades en 

Luciafest med uppträdande och sång av förskolebarn. Genom samarbete 

med våra systerföreningar fick vi också möjlighet att delta i dagsresor till 

Vaxholm, Saltsjöbaden, Ängsö nationalpark, Järna, Enköping och Åland 

samt inte minst flerdagsresor till Mallorca och Toscana. 
 

2e Gruppaktiviteter 
För gymnastik och bordtennis hyrdes motionslokaler i Västertorps 

Idrottshall. Drygt 20 resp. ca 10 personer deltog i dessa aktiviteter varje  
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Verksamhetsberättelse för 2017 (forts.) 
 

vecka under vår och höst. Ett 10-tal boulespelare träffades en gång i veckan  
 

utomhus under vår, sommar och höst samt inomhus på vintern. Vandringar 

med omkring 20-talet deltagare genomfördes varje torsdag oavsett väderlek 

under januari – maj och september – december. Ca 35 personer i två olika 

grupper spelar bridge i lokalen Hanna Paulis gata varje vecka under vår och 
höst och dessutom arrangerades sommarbridge en gång i veckan från slutet 

av juni till mitten av augusti. I denna sommarbridge deltog även personer 

från våra systerföreningar. Bokcirkeln, senare kallad diskussionsgruppen, 

träffas varannan vecka under vår och höst i föreningslokalen med ca 5 

deltagare. 
 

Andra gruppaktiviteter i vår lokal var ett informationsmöte för nya 

medlemmar under våren och en sammankomst under hösten för våra 

aktivitetsansvariga, tidningsansvariga och brevduvor. Det ordnades också en 

studiecirkel under rubriken ”Försök inte lura mig” under ledning av 

polisvolontären Clas-Göran Jonsson, vilken behandlade sätt att skydda sig 

mot bedrägeri och andra brott mot äldre. 
 

3. Medlemsinformation och medlemskontakter 
 

3a Höstlövet 
Vårt medlemsblad ”Höstlövet” utkom tio gånger under året och skickades ut 

till alla medlemmar. Ett av dessa utgjordes av kallelse och info inför 

årsmötet och övriga nio nummer gav information om föreningens, distriktets 

och förbundets verksamheter samt upplyste om kommande evenemang och 

aktiviteter. Fr.o.m. hösten distribueras Höstlövet via mail till de medlemmar 

som accepterar detta. Till övriga distribueras en pappersutgåva via post och 

ett 15-tal brevduvor, som starkt bidrar till att hålla portokostnaden inom 

rimliga gränser. 
 

3b Hemsidan 
Information om föreningens verksamhet samt varje nummer av Höstlövet 

har löpande lagts upp på föreningens hemsida. Den ligger på förbundets 

server och har adress www.spf.se/fruangen.  
 

3c Uppvaktningar 
Vi uppvaktade de medlemmar som fyllt 70, 80 och 90 år med 

gratulationskort till födelsedagen samt bjöd dem vid tisdagsmötet 

den 17 oktober på kaffe med tårta och en ros att ta med sig hem.  

http://www.spf.se/fruangen
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Verksamhetsberättelse för 2017 (forts.) 
 

De boende på Fruängsgården bjöds söndagseftermiddagen den 3 april på 

kaffe med dopp och musik-underhållning, vilket uppskattades mycket. 
 

4 Slutord 
I juni hade riksförbundet SPF Seniorerna sin kongress, vilket sker vart tredje 

år. Denna gång förlades sammankomsten till Gävle. En ny förbundsstyrelse 

valdes, med Eva Eriksson som förbundsordförande och Monica Ulfhielm, 

Brita Borg och Rickard Olsson från Stockholmsdistriktet som ledamöter. 

Närmare 100 motioner i olika ämnen behandlades. Man beslöt också om 

höjd avgift till förbundet fr.o.m. år 2019, 160 kr/medlem i stället för tidigare 

130 kr/medlem. 
 

Den stora händelsen för vår förening 2017 har naturligtvis varit arbetet med 

att samordna två föreningar med delvis olika arbetssätt och traditioner. Detta 

har underlättats genom att vi till styrelsen redan i början av året adjungerade 

de tre personer som utgjorde Hägersten-Liljeholmens styrelse, vilka därefter 

under året aktivt deltagit i styrelsearbetet. Samgåendet framstår som mycket 

positivt för båda föreningarna och medför bl.a. större möjligheter för 

programverksamhet, resor och arrangemang. Med det högre medlemsantalet 

i en och samma förening kan nu styrelsen med tillförsikt se fram emot de 

närmaste årens verksamhet. 

Mycket positivt är också det ökande samarbetet med systerföreningarna i 

området och inte minst med PRO Västertorp-Fruängen. 
 

Våra möten och aktiviteter har – med få undantag – varit välbesökta och 

omtyckta. Även de talrika studiebesöken och bussresorna har blivit 

uppskattade. Med stolthet kan vi fastslå att få, om ens någon, SPF-förening i 

vårt distrikt erbjuder sina medlemmar två möten per månad med 

underhållning.  
 

Ekonomin har med det större medlemsantalet förbättrats betydligt och med 

tillskottet från Hägersten – Liljeholmen redovisar vi i år ett överskott på 

drygt 57 000 kr. Eftersom ett 40-tal medlemsavgifter för 2017 av misstag 

togs upp i 2016 års bokslut, blev detta överdrivet positivt och 

motsvarande antal avgifter saknas alltså i bokslutet 2017.  Verksamheten 

2017 gick därför med ett faktiskt underskott på knappt 7 000 kr, men tack 

vare kassaöverföringen från SPF Seniorerna Hägersten – Liljeholmen 

redovisas ändå ett överskott på ca 57 000 kr. Då har föreningen under året 

ändå investerat i nya stolar till lokalen på Hanna Paulis gata samt en  
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Verksamhetsberättelse för 2017 (forts.) 
 

dataprojektor. För närmare detaljer kring föreningens ekonomi hänvisar vi 

till bokslutet. 

Till alla förtroendevalda, ombud, funktionärer och aktivitetsansvariga samt 

till alla frivilliga som har stött styrelsen under det gångna året riktar vi ett 

varmt tack för gott samarbete. Samtidigt vill vi gärna tacka alla våra 

medlemmar för visat förtroende och intresse. 
 

Fruängen i februari 2018 
 

Arne Lönnebring                 Eva Gugolz                     Birgitta Ericson 
 

Monica Albertsson              Birgitta Grkovic              Karl Erik Ryman 
 

Gunvor Gunell                     Rigmor Olivegård Landén 

 

 

Aktiviteter   Resor andra föreningar 
 

24/1 Kulturstudio  8/3  Vaxholm 

31/1 Förbifart Stockholm  3/ 5 Saltsjöbaden 

14/2 Livrustkammaren  8/6 Ängsö 

28/2 Dramaten  17/8 Örebro Slott 

14/3 Cosmonova  19/8 Enköping 

28/3 Riksarkivet  1/9 Åland 

11/4 Drottningholms Slottsteater 7/9 Järna 

25/4 Hantverksvandring  22-28/9 Mallorca 

9/5 Sturehovs Slott  10-17/10 Toscana 

27/5 Tullgarn   29-/11- 2/12 Tallinn 

30/5 Långbro Värdshus (avslutning) 

12/9 Haga 

12/9 Sopplunch hos PRO 

26/9 Postmuseum 

10/10 Katarina Brandstation 

12/10 Försök inte lura mig (studiecirkel) 

19/10 Försök inte lura mig (studiecirkel) 

27/10 Mingel (PRO inbjudna) 

31/10  Svenskt Tenn 

14/11 Casino Cosmopol 

13/12 Luciafirande (terminsavslutning, Fruängsgården) 
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Revisionsberättelse.  

Balansräkning
2015 2016 2017

Tillgångar 31/12 31/12 31-dec

Kassa 8 222 10 411 6 508

Bank 46 101 2 433 1 183

Plusgirot 1 980 26 801 88 928

Sv. likviditetsfond 252 959 253 446 253 852

Fordringar

Summa tillgångar 309 262 293 091 350 471

Skulder och 

avsättningar
Skulder 27 795 2 200 2 310

Avsättningar 202 500 202 500 202 500

Summa skulder och 

avsättningar
230 295 204 700 204 810

Utgående kapital 78 967 88 391 145 661

Ingående kapital 94 194 78 967 88 391

Resultat -15 227 9 424 57 270
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Verksamhetsplan för 2018 
 

Tisdagsmöten 

Liksom tidigare år ska tisdagsmöten anordnas 1:a och 3:e tisdagen varje 

månad under terminerna. Tisdagsmötena ska inkludera kaffe och 

kaffebröd samt underhållning i form av musik, föredrag eller liknande. 

Under våren planeras nio träffar inkl. årsmötet och under hösten sju 

träffar. 
 

Utflykter  

Totalt ska anordnas minst 15 besök på utställningar och institutioner i 

Stockholmsområdet, oftast med guidade visningar. Åtta av dessa ska ske 

under vårterminen och övriga under hösten. 
 

Resor 

För att fira föreningens 30-årsjubileum skall en flerdagarsresa anordnas i 

maj månad. Därutöver skall minst en dagsresa med buss genomföras 

under höstterminen. Genom samarbete med våra systerföreningar och 

samverkande researrangörer ska dessutom ett antal ytterligare resor 

erbjudas våra medlemmar. 
 

Aktiviteter 
I likhet med tidigare år ska föreningen under vår- och hösttermin anordna 

regelbundet återkommande aktiviter, i första hand följande: 

 Vandringar i Stockholmsområdet varje torsdag under vår- och hösttermin. 

 Motionsgymnastik på onsdagar resp. bordtennis på torsdagar i 

Västertorpshallen 

 Bridge i 2 grupper, måndagar resp. onsdagar i lokalen Hanna Paulis g. 13. 

 En diskussionsgrupp träffas varannan vecka i lokalen Hanna Paulis g. 13. 
 

Vidare skall under sommaren anordnas: 

 Bridge en gång i veckan i samverkan med systerföreningarna i lokalen 

Hanna Paulis g. 13. 

 Om möjligt boule varje onsdag under maj – september i samma park i 

Fruängen som tidigare år, dock avhängigt att någon påtar sig ansvar för 

denna verksamhet. 
  



13 

Verksamhetsplan för 2018 (forts.) 
 

Övrigt 

Vi ska anordna en sillunch och ett luciafirande för medlemmarna som 

avslutning på vår- resp. höstterminen. Minst en mingelafton ska 

anordnas, dit även medlemmarna i PRO Fruängen-Västertorp ska 

inbjudas. Vidare ska nytillkomna medlemmar under året inbjudas till en 

sammankomst med förtäring samt medlemmar som under året fyller 

jämna 10-tal år inbjudas till ett speciellt arrangemang i samband med ett 

tisdagsmöte. Funktionärer, brevduvor och aktivitetsansvariga ska också 

under året inbjudas till en samvaro med förtäring.  
 

Föreningens 30-årsjubileum skall även firas med en jubileumslunch eller 

–middag dit samtliga medlemmar inbjudes. 
 

Samhällsengagemang 

Föreningen ska aktivt delta i Hägersten-Liljeholmens Pensionärsråd och i 

Fruängsgårdens Förtroenderåd. Föreningen ska vidare anordna en träff 

med kaffe och underhållning för de boende på Fruängsgården. 
 

Samverkan 

Föreningen ska delta i SPF Seniorernas samarbetsorgan, främst 

samverkansgruppen Söder om Söder inom Stockholmsdistriktet samt i 

Hägerstensgruppen, ett samarbetsorgan för de föreningar som verkar 

inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Föreningen ska även 

samarbeta med SPF Seniorernas partners, t.ex. Studieförbundet 

Vuxenskolan och Reseskaparna. 
 

Medlemsinformation 

Medlemsbladet Höstlövet ska utkomma med 9 ordinarie nummer under 

året samt ett specialnummer med kallelse till årsmötet. En 

medlemsförteckning ska tryckas och distribueras till medlemmarna. En 

hemsida på Internet inom ramen för SPF Seniorernas portal ska hållas 

uppdaterad under året. Teatererbjudanden och annan riktad information 

ska distribueras till medlemmar som uppgivit e-postadress. 
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Verksamhetsplan för 2018 (forts.) 
 

Projekt 
Föreningens styrelse ska aktivt arbeta med ett antal olika projekt under året, 

bl.a. följande: 
 

 Bedriva medlemsvärvning i olika former 

 Försök att utöka användningen av föreningens lokal Hanna Paulis g. 13, 

genom uthyrning, nya aktiviteter m.m. 

 

 

Valberedningens förslag för personval vid årsmötet 2018 
 

Nuvarande styrelse 
 

 Ledamöter med mandatperiod t.o.m. årsmötet 2019 

 Eva Gugolz, Birgitta Grkovic, Rigmor Olivegård Landén 
 

 Ledamöter i tur att avgå vid årsmötet 2018 

 Arne Lönnebring, Birgitta Ericson (har avsagt sig omval), 

Karl-Erik Ryman (har avsagt sig omval), Monica Albertsson (har 

avsagt sig omval) och Gunvor Gunell 
 

 Suppleanter valda t.o.m. årsmötet 2018  

 Lena Björkman (har avsagt sig omval), Kaj Söderberg (har avsagt 

sig omval), Anne-Marie Thomsen (har avsagt sig omval) 
 

Förslag till styrelseledamöter (stadgarna §5 mom. 1 och 2) 
 

 Val av ordförande 
  Irene Svensson nyval 1 år (t.o.m. årsmötet 2019) 
 

 Val av kassör 
  Arne Lönnebring nyval 2 år (t.o.m. årsmötet 2020) 
 

 Val av övriga styrelseledamöter 
  Gunvor Gunell omval 2 år (t.o.m. årsmötet 2020) 

  Gull-Britt Larsson nyval  2 år (t.o.m. årsmötet 2020) 

  Åsa Stenberg  nyval  2 år (t.o.m. årsmötet 2020) 
 

Förslag till styrelsesuppleanter (stadgarna §5 mom. 1 och 2) 
  Christer Asp nyval 1 år (t.o.m. årsmötet 2019) 

  Anita Strömqvist nyval 1 år (t.o.m. årsmötet 2019) 

  Marita Pettersson nyval 1 år (t.o.m. årsmötet 2019) 
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Valberedningen 2017 (forts.) 
 

Förslag till revisorer och ersättare (stadgarna §4 mom. 6 samt §7) 
 Revisorer 
  Monica Alsén nyval 1 år 

  Anna-Liisa Puttonen nyval 1 år 
 

 Revisorssuppleant 
  Birgitta Ericson nyval 1 år 
 

Valberedning (stadgarna §8) 
 

  3 – 5 ledamöter, varav en sammankallande 

  Mandat period 1 år Förslag saknas 

 

 

Propositioner 
 

1. Styrelsen föreslår följande ändrade lydelse i stadgarna: 

§1 Namn 
Föreningens namn är SPF Seniorerna Fruängen-Liljeholmen. Föreningen 

är ansluten till ….. 
 

Nuvarande lydelse: Föreningens namn är SPF Fruängen. 

Föreningen är ansluten till ….. 
 

2. Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att 

… utse Dagny Lövberg och Signe Ström till Hedersmedlemmar i 

enlighet med §9 i föreningens stadgar.  
 

Dagny och Signe är mångåriga medlemmar i SPF Seniorerna och har i år 

uppnått den aktningsvärda åldern av 100 år. Under förutsättning av att 

årsmötet beslutar enligt förslaget avser styrelsen att besluta om 

avgiftsbefrielse för dessa medlemmar. 
 

3. Styrelsen föreslår att  

… årsmötet uppdrar åt styrelsen att fortsättningsvis å årsmötets vägnar 

utse de medlemmar, som under kalenderåret uppnår 100 års ålder, till 

Hedersmedlemmar i föreningen enligt §9 i stadgarna samt att besluta att 

detta skall åtföljas av befrielse från att erlägga medlemsavgift. 
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Propositioner (forts.) 
 

Motion 
 

Gull-Britt Larsson föreslår att: 
… årsmötet beslutar att styrelseledamöter ej skall betala entré till 

tisdagsträffarna, inte heller de som är ansvariga/behjälpliga vid dessa träffar. 
 

Styrelsens yttrande  

Styrelsen instämmer i att det är högst rimligt att de som arbetar med och 

vid ett arrangemang skall slippa att betala entréavgift till arrangemanget. 

Däremot finner vi det tveksamt att ej delaktiga styrelseledamöter skall få 

gratis inträde. Bl.a. synes detta orättvist mot alla de övriga förenings-

funktionärer som arbetar med och ansvarar för olika gruppaktiviteter 

m.m. 
 

Styrelsens förslag till beslut 
De personer som i förväg vidtalats att vara ansvariga för eller behjälpliga vid 

någon av föreningens tisdagsträffar skall vara befriade från entréavgift vid 

detta tillfälle. 
 


