
  

SPF Seniorerna Vreta kloster 

 

c/o Christer Vindeby, Runkällevägen 15,  585 72 Ljungsbro 

070-5943052, ch.vindeby@gmail.com 

Bg5088-9344 

www.spfseniorerna.se/vretakloster 

 

Protokoll från SPF Seniorerna Vreta klosters årsmöte 2023-02-15 
 
Plats: Cloetta Tre Bröder. Ljungsbro 
Tid: 15.00 – 17.00  (Parentation, årsmötesförhandlingar, kaffe och underhållning) 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande Christer Vindeby öppnade årsmötet och hälsade 90 medlemmar välkomna. 
 
§ 2 Parentation 
Minnet av medlemmar som avlidit under året hedrades med ett tänt ljus och en tyst minut. 
Därefter läste Wivi-Anne Tjäder dikten ”Nu” skriven av Lasse Berghagen 
 
§ 3 Frågan om mötet är behörigen utlyst 
Årsmötet befanns behörigen utlyst. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
§ 5 Val av funktionärer 
Christer Vindeby valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Wivi-Anne Tjäder valdes till 
sekreterare. 
Ulla-Britt Ström och Katarina Dahlström valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse för år 2022 
Verksamhetsberättelsen (årsmöteshandlingar) publicerades på webben under januari 
månad 2023. En sammanfattande presentation av verksamhetsberättelsen framfördes av 
Wivi-Anne Tjäder. Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
§ 7 Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska redovisningen presenterades i dokumentet ”årsmöteshandlingar” som 
publicerades på webben under januari månad. Föreningens kassör Anette Samuelsson 
lämnade en muntlig redovisning av balansräkning, resultaträkning och aktiviteter. Den 
föreslagna budgeten justerades med en ytterligare intäktspost på 5 000 kr. Därefter 
godkändes den ekonomiska redovisningen.  
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Arne Pihlström redovisade revisorernas revisionsberättelse. Revisorerna Christer Bäck och 
Arne Pihlström tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningar samt att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. 
 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, 2022 års förvaltning 
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. 
 
§ 10 Medlemsavgifter för år 2024 
Medlemsavgiften 250 kr har gällt för åren 2021, 2022 och 2023. Medlemsavgiften för år 
2024 kvarstår med 250 kr/år och medlem. 
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§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer 
Årsmötet samtyckte till att någon ersättning inte ska betalas till styrelsen, revisorer eller 
funktionärer i enlighet med tidigare år. 
 
§ 12 Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit. Christer Vindeby uppmanade till att inkomma med önskemål 
och synpunkter genom att inlämna motioner för att stötta styrelsen i dess arbete. 
 
§ 13 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 
Inga förslag från förbundet eller distriktet har inkommit. Föreningens styrelse önskade få 
årsmötets synpunkter på vad som ska gälla vid bindande anmälan. Ska sjukdom anses vara 
giltigt skäl i samband med bindande anmälan och att inbetalda avgifter för olika 
arrangemang i dessa fall ska återbetalas till medlemmarna? 
Årsmötet fick genom handuppräckning rösta för förslagen: 
 
1. Om medlem på grund av sjukdom är förhindrad att delta i möten eller andra arrangemang 
som föreningen anordnat, ska inbetalda avgifter återbetalas. Sjukdom anses vara giltigt 
förfall. 
 
2. Bindande anmälan ska gälla för alla former av förhinder, inklusive sjukdom, och någon 
återbetalning ska inte ske av inbetalda avgifter. 
 
Årsmötet kom fram till ett majoritetsbeslut. Förslag nr 2 fick flest röster. Det innebär således 
att bindande anmälan gäller alla former av förhinder från och med 2023-02-15. 
 
I samklang med detta årsmötesbeslut, gäller detta också när anmälan skett till ett 
månadsmöte och förhinder lämnas efter sista anmälningstidpunkt. Entréavgift ska betalas. 
(Föreningen meddelar Cloetta Tre Bröder antal anmälningar till ett månadsmöte och för det 
antalet får föreningen betala, oavsett om alla är närvarande). 
 
§ 14 Val av ordförande 
Valberedningens förslag till ordförande är Christer Vindeby. Årsmötet beslutade med 
acklamation att välja Christer Vindeby till ordföranden i ett år. Christer tackade årsmötet för 
förtroendet. 
 
§ 15 Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag 
Eva Davidsson              2 år omval 
Birgitta Samuelsson      2 år omval 
Anette Samuelsson       2 år omval 
 
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 16 Val av revisorer 
Valberedningens förslag: 
Christer Bäck                1 år omval 
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Arne Pihlström              1 år omval 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 17 Val av ombud till distriktsstämman 
Distriktsstämman kommer att genomföras den 26 april i Norrköping. Vår förening får ha fem 
deltagare vilket är baserat på antal medlemmar i föreningen. Arne Pihlström, Christina 
Pihlström, Kerstin Larsson, Birgitta Samuelsson och Christer Vindeby föreslogs för årsmötet 
att representera föreningen. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 18 Antal ledamöter i valberedningen 
Under 2022 har föreningen haft tre ledamöter med Birgitta Fredriksson som 
sammankallande. Årsmötet beslutade att antalet ledamöter kvarstår. 
 
§ 19 Val av ledamöter i valberedningen 
Birgitta Fredriksson (sammankallande)   1 år omval 
Ulla-Britt Ström                                        1 år omval 
Ingrid Hast                                               1 år nyval 
 
§ 20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 21 Avtackningar 
Blommor överlämnades som tack till Kristina Andersson för arbetet i valberedningen och till 
Bertil Andersson för arbete som adjungerad medlem för reseverksamheten. 
 
§ 22 Avslutning 
Christer Vindeby tackade för visat intresse och såg med glädje att så många medlemmar 
anslutit. 
 
 
 

 
 
 


