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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Älvsborg, Göteborg den 14 febr 2018 

Plats: Fiskebäcks Missionskyrka, Citrusgatan 16, Västra Frölunda 

 
 

 
1. Årsmötet öppnas 

Föreningens ordförande Ewa Erikson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 

 
2. Val av ordförande att leda årsmötet 

Till ordförande valdes Lennart Dahlberg. 
 

3. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Lillemor Fohlin 

 
4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Bengt Lövdahl och Kerstin Lidbeck. 
 

5. Årsmötets stadgeenliga utlysande 
Kallelse till årsmötet har utlysts i Vårprogrammet (via utdelning och per post i mitten av dec 2017) 
samt på föreningens hemsida och via grupputskick. Fastställdes att mötet har utlysts enligt 
stadgarna. 

 
6. Mötets godkännande av dagordning 

Den framlagda dagordningen godkändes. 
 

7. Behandling av styrelsens verksamhets- samt revisionsberättelse för 2017 
Verksamhetsberättelse (underskriven av ordförande E Erikson) och revisionsberättelse (underskriven 
av revisorerna) lästes upp samt godkändes. 

OBS! Årsredovisningen, som tidigare distribuerats och som delgavs på årsmötet 
innehöll ett fel avseende medlemsantal vid årets slut. Skall vara 454 st varav 50 
vänmedlemmar – inte 404 st varav ca 50 vänmedlemmar. Rättelse också införd på 
hemsidan. 
 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Efter genomgång av kassören godkändes resultat- och balansräkningen för 2017. 

 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2017 

Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

10. Fastställande av årsavgift för 2019 
Enl SPFs kongressbeslut om höjning av förbundsavgift avs år 2019 från 130 kr till 160 kr, distriktets 
avgift kvarstår med 40 kr. Gbg Stads IOFF har krav på att 100 kr skall återstå när förbundsavgifter är 
betalda. Styrelsens förslag om att medlemsavgiften för år 2019 höjs från 250 kr till 300 kr/år för 
medlem och för vänmedlem 75 kr /år fastställdes. 
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vad de närliggande SPF föreningarnas avgifter för 
vänmedlemmar är och om SPF Älvsborg bör ha likvärdig avgift. 
 

11. Fastställande av bidrag till kostnad för funktionärs- och representation 
Mötet beslöt att bibehålla summan av högst 10.000 kr under bokföringsåret. (I denna summa ingår 
telefonersättningar till styrelsen, kostnader för avtackningar, 1 funktionärslunch mm). 
 

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för år 2018 
Mötet beslöt att styrelsen skall bestå av ordförande samt sex ordinarie ledamöter. 
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13. Val av ordförande för 2018 
Till ordförande för 2018 valdes Ewa Erikson. 
 
 

14. Val av övriga styrelseledamöter 
Till styrelsens övriga ledamöter valdes 
Lillemor Fohlin      omval 2 år 
Barbro Nyman      omval 1 år 
Arne Sandsgård      omval 1 år 
Astrid Sjöberg     omval 1 år 
 (Björn Bråtemyr och Jan-Åke Thorsell valdes på 2 år vid årsmöte 2017) 
 

15. Val av 2 revisorer samt revisorssuppleant 
Till ordinarie revisorer valdes Eva Ramér och Weine Jarnevall och Lennart Dahlberg till suppleant. 
Samtliga omval för 1 år. 
 

16. Val av föreningens funktionärer 
Följande personer valdes: 
Programkommitté  Bengt Lövdahl, sammankallande omval 1 år 
   Barbro Nyman   omval 1 år 
   Kjell Pernered   omval 1 år 
Trafikombud  Stellan Dahlquist  omval 1 år 
Teaterombud  Irma Delfs   omval 1 år 
Webbredaktör  Anders Åstrand  omval 1 år 
-”-   Margareta Flink  omval 1 år 
Medlemssekreterare Lillemor Fohlin   omval 2 år 
Studieombud  Lennart Dahlberg  omval 1 år 
-”-   Astrid Sjöberg   omval 1 år 
Friskvårdsombud  Vakant 
 

17. Val av värdar och värdinnor 
Sven-Erik Erikson, Lars-Åke Fohlin, Ulla Gjörling, Agneta Jönestrand, Birgitta Orrhage, Arne 
Sandsgård, Ingrid Sandsgård och Ulf Widell. Samtliga omvaldes på 1 år.           

 
18. Val av ombud till Pensionärsrådet 

Till ombud valdes Ewa Erikson    omval 1 år 
 

19. Val av ombud och suppleanter till distriktets årsstämma den 20 mars 2018 
Hela styrelsen valdes att representera föreningen. 
 

20. Val av valberedning 
Ledamöterna Lisbeth Bråtemyr och Britt-Marie Jendeby avsa sig omval. Vid årsmötet kunde ej ny 
valberedning väljas då inga förslag på ledamöter framkom. Styrelsen fick i uppdrag att försöka fylla 
denna vakans.  
 

21. Övriga frågor 
Fanns inga övriga frågor att behandla. 
 

22. Årsmötet avslutas 
Dagens ordförande avslutade mötet med att tacka för visat intresse. 
Ordförande Ewa Erikson avtackade Per-Olof Ericsson för många års insatser i Programkommittén 
samt avgående ledamöter Britt-Marie Jendeby och Lisbeth Bråtemyr i Valberedningen för sina 
insatser under de två senaste åren.  
Hon tackade även för förtroendet att få fortsätta som vår ordförande ett år till men påtalade också 
vikten av att vi som medlemmar måste aktivera oss i styrelsearbete och i kommittéer för att 
föreningen skall kunna fortleva kommande år. 
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……………………………………………….  …………………………………………… 
Lennart Dahlberg (ordförande)   Lillemor Fohlin (sekreterare)  
 
 
 
……………………………………………….  ……………………………………. 
Bengt Lövdahl (justerare)   Kerstin Lidbeck (justerare) 
 


