
 
 

Kommentarer till årsmötets föredragningslista 2021 

 

Årsmötets genomförande 

På grund av pandemin och de restriktioner som vi omges av kan inte Årsmötet 2021 genomföras 

fysiskt. Vårt Förbund har därför rekommenderat tre alternativ föreningarna. Vi har då valt att 

genomföra Årsmötet per capsulam. Det innebär då följande: 

  

Alla handlingar till ett Årsmöte kommer att finnas på vår hemsida som vanligt och i tid enligt våra 

stadgar. 

Styrelsen kommer att utarbeta ett förslag till protokoll utifrån föreslagen föredragningslista, 

kommentarer till föredragningslistan, valberedningens förslag samt revisorernas rapport. 

Förslaget till protokoll skickas ut via gruppmejl till de som har den tillgången. Övriga får ett utskick 

via vanlig post. Tillsammans med gruppmejlet kommer att finnas en länk för att svara godkänner 

och en annan för godkänner ej. På så sätt kan var och en enkelt svara. 

För de som får postutskick finns motsvarande alternativ med som skall returneras till vår expedition 

Svaren i samtliga fall skall ha inkommit till oss senast den 17 februari 2021. 

Inkomna svar hanteras som röstandet vid ett fysiskt årsmöte av ordföranden för mötet. 

 

 

1. Årsmötet öppnas 

Sedvanlig parentation genomförs vid första fysiska medlemsmöte 2021. 

 

3. Tid och plats för justering av protokollet 

Fastställande av föreslaget protokoll samt justering sker den 18 februari kl. 13.00 på SPF 
Seniorerna Faluns expedition. 

 

5. Kallelse till årsmötet 

Enligt stadgarna skall kallelse ske senast sex veckor före årsmötet. Kallelse har bland annat skett 

genom MedlemsNytt-4 som distribuerades till medlemmarna i slutet av november 2020 

 

7. Behandling/fastställande av resultat- och balansräkning för 2020 

Föreliggande resultat- och balansräkning har givetvis starkt påverkats av årets pandemi. Mycket av 

våra verksamheter har ställts in vilket påverkat utfallet. Samtidigt har flytten till nya lokaler hösten 

2019 medfört större investeringsbehov av utrustning, möbler då lokalerna även skapat utrymme för 

nya aktiviteter. Tyvärr har inte det varit möjligt att nyttja våra lokaler under året. 

Vi ser det som investeringar för kommande år. Årets resultat uppgår trots detta till ett överskott om 

45 093,62 kronor.  

 

10. Beslut om ersättning till funktionärer 

Styrelsen föreslår att inga ersättningar utgår till funktionärer, dvs alla arbetar helt ideellt 

 

11. Beslut om komplettering av vår organisation med Husgruppen 

Styrelsen föreslår att vår organisation kompletteras med en kommitté kallad Husgruppen.  

Husgruppen har till uppgift att vara dels kontaktorgan mot hyresvärden gällande våra  

lokalfrågor, dels svara för att utföra de beställningar som görs för olika aktiviteter i lokalerna.  

Man kan säga att det rör sig om ett värd och värdinneskap för olika aktiviteter 

  

13.  Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2022 



Styrelsen föreslår oförändrad avgift i förhållande till 2021  

 

14. Beslut om antal styrelseledamöter   

Valberedningens förslag innebär att styrelsen skall bestå av ordförande och sex övriga  

ledamöter, alltså ingen förändring. 

 

16-25. Val av funktionärer  

Enligt stadgarna skall årsmötet välja ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella   

ersättare, revisorer och ersättare, ombud och ersättare till distriktsstämma, ledamöter och 

ersättare i kommunala pensionärsrådet och valberedningens ordförande och övriga 

ledamöter i valberedningen. Valberedningen föreslår att årsmötet härutöver väljer medlems- 

registeransvariga samt sammankallande i kommittéerna. 

 

Valberedningen föreslår att årsmötet delegerar till styrelsen att utse ombud och ersättare 

till distriktsstämman. 

 

Valberedningen föreslår årsmötet delegera till styrelsen att utse övriga funktionärer. 

I valberedningens förslag till val markeras med fet stil de val som föreslås göras av 

årsmötet. 

 

Valberedningen föreslår, för att undvika diskontinuitet bland funktionärerna, att alla 

funktionärer utom styrelsens ordförande samt revisorer jämte ersättare väljs på två år och 

 att avsikten skall vara att ungefär hälften av dessa väljs vid ett årsmöte. 

 

26. SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken – sammanslagning med SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken har vid ett extra årsmöte 22 oktober 2020 enhälligt beslutat om 

sammanslagning med SPF Seniorerna Falun.  

Vid SPF Seniorerna Svärdsjö-Envikens ordinarie årsmöte skall frågan ånyo upp för beslut. 

SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken har vid möte 2021-01-07 beslutat att avvakta med årsmötet till 

dess ett fysiskt årsmöte kan hållas.  

Under förutsättning att det ordinarie årsmötet fattar samma beslut, som mötet den 22 oktober, 

kommer övergången till SPF Seniorerna Falun att anges i beslutet. 

Föreslås att Styrelsen för SPF Seniorerna Falun, vid ett beslut om sammanslagning, får i uppdrag att 

hantera övergången från SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken. 

 

28. Avtackningar 

Avtackningar sker vid ett kommande fysiskt Medlemsmöte. 


