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Protokoll fört vid ”per capsulam” årsmöte för SPF Seniorerna 

Falun den 18 februari 2021 kl 13.30. 

Plats: SPF Seniorerna Faluns expedition, Åsgatan 37, Falun 

 

§ 1       Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Anders Sätterberg förklarar årsmötet 2021 för öppnat. 

§ 2       Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för årsmötet 

Väljes enligt följande: 

Ordförande          Bo Wickberg 

Sekreterare          Karin Malmgren 

Justerare              Birgitta Gradén och Ulf Lundquist 

§ 3       Justering av protokoll 

Årsmötesprotokollet skall justeras den 18 februari kl. 13.30  

på SPF:s expedition. 

§ 4       Fastställande av föredragningslista Bilaga 1 

Föreliggande föredragningslista fastställes i föreliggande skick. 

§ 5       Godkännande av kallelse till årsmötet 

Kallelsen till årsmötet godkännes. 

§ 6       Föredragning av verksamhetsberättelser för 2020 Bilaga 2 

Verksamhetsberättelserna anses föredragna.  

Verksamhetsberättelserna godkännes och lägges till handlingarna. 

§ 7       Behandling/fastställande av resultat- och balansräkning  Bilaga 3 

 för 2020. 

Den ekonomisk redogörelsen anses föredragen.  Mötet fastställer  

den redovisade balans-och resultaträkningen vilka därefter lägges  

till handlingarna. 

§ 8       Föredragning av revisionsberättelse Bilaga 4 

Revisionsberättelsen för 2020 anses föredragen och lägges  

till handlingarna. 

§ 9       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

I enlighet med revisorernas förslag beslutar mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

§ 10     Beslut om ersättning till funktionärer 

Föreslås att inga ersättningar till funktionärerna skall utgå,  

d.v.s. alla arbetar ideellt. Mötet beslutar enligt förslag. 
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§ 11     Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 Bilaga 5. 

Styrelsen presenterar förslag på verksamhetsplan för 2021,  

vilken fastställes av mötet. 

§ 12  Styrelsens förslag till organisationsschema 2021 Bilaga 6. 

Styrelsen presenterar förslag på organisationsschema för 2021,  

vilket fastställes av mötet. 

§ 13     Styrelsens förslag till budget för 2021 Bilaga 7. 

Styrelsen presenterar förslag till budget för 2021, vilken 

fastställes av mötet. 

§ 14     Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2022 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir oförändrad år 2022. 

§ 15     Beslut om antal styrelseledamöter 

Beslutar årsmötet att antalet styrelseledamöter ska vara 7 personer inkl. ordförande. 

Samtliga val i §§ 16–21 finns i protokollsbilaga 8. 

§ 16     Val av ordförande för år 2021 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag välja Anders Sätterberg  

till ordförande för verksamhetsåret 2021. 

§ 17     Val av övriga styrelseledamöter för år 2021–2022 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag välja följande styrelseledamöter för tiden 

2021–2022: Gunilla Barkar omval,  

Bertil Eek omval, Karin Malmgren omval, Kerstin Asmundsson nyval. 

För 2021 kvarstår enligt tidigare val Birgitta Wallman och Herbert Carlén. 

§ 18     Val av revisorer och ersättare för år 2021 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag för år 2021 välja:  

nyval av Gunilla Runström, sammankallande, Ingegerd Lindfors, omval samt Håkan Hedell 

(ersättare), omval. 

§ 19     Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet  

 2021–2022 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag för tiden 2021–2022 välja: Margareta 

Dunkars, Elisabeth Otterwald, Anna-Maria Wahlberg, Gunilla Barkar, Staffan Mild, alla 

omval. 

För 2021 kvarstår tidigare valda Anders Sätterberg, Urban Björn, Inger Strandmark och 

Torsten Gudmunds. En ersättarplats hålls vakant. 

§ 20     Val av medlemsregisteransvariga 2021–2022 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag för tiden 2021–2022 välja Kersti Jungsbo, 

omval. För 2021 kvarstår tidigare vald Torsten Gudmunds 
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§ 21     Val av sammankallande i kommittéer 2021–2022 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag välja sammankallande i följande kommittéer 

för tiden 2021–2022. 

Expeditionskommittén: Karin Malmgren, nyval 

Körkommittén: Lena Söderlund, omval 

Programkommittén: Hanne Hedin, nyval 

Husgruppen: Anders Runström, nyval 

Studiekommittén: Christina Haggren, nyval 

Sammankallande i följande kommittéer kvarstår under 2021:  

Friskvård Hans Thors, Resekommitté Elsie Karlsson, Information Herbert Carlén och 

Patientråden Marianne Häggblom. 

Styrelsen kan genomföra fyllnadsval om någon av skilda skäl hoppar av  

under mandatperioden. 

§ 22     Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 2021 

Beslutas att antalet ledamöter i valberedningen ska vara 3. 

§ 23     Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter 

 i valberedningen 2021. 

Beslutas att välja Anders Runström som sammankallande. Som övriga ledamöter väljes 

Christina Haggren samt Lennart Nilsson samtliga för 2021. 

§ 24     Val av ombud och ersättare i distriktsstämma 2021 samt 

 vuxenskolans årsmöte 2021 

Beslutas att frågan delegeras till styrelsen. 

§ 25     Val av övriga funktionärer. 

Beslutas att frågan delegeras till styrelsen liksom frågan om vice kassör. 

§ 26     SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken – förslag om samgående med  

 SPF Seniorerna Falun. 

Enligt styrelsens förslag beslutar årsmötet att vid ett beslut om sammanslagning uppdra åt 

styrelsen att hantera övergången från SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken. 

§ 27     Motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

§ 28     Avtackningar 

Beslutas att avtackningar får genomföras vid ett första fysiskt medlemsmöte 

§ 29     Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 30     Årsmötets avslutning 

Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 
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Vid protokollet 

 

Karin Malmgren 

Sekreterare 

Justerat: 

 

Bo Wickberg  Birgitta Gradén Ulf Lundquist 

Ordförande 


