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Protokoll fört vid årsstämma i SPF Seniorerna Fårö 2021-06-09
Organisationsnummer: 834001-7212

Plats: Fårö Bygdegård
Närvarande: 28 medlemmar, se separat närvarolista

Årsstämman öppnas
Ordförande Eva Johansson började mötet med att läsa dikten ”Dagen är din”.
Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och uttryckte sin glädje över att vi äntligen 
kan träffas igen och öppnade årsstämman.
  
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Lena Axedin valdes att leda årsstämmans förhandlingar och till sekreterare 
valdes Siv Söderdahl.

§ 2. Val av två justeringsmän samt två rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lena Korp och Anita Wennergren.

§ 3. Godkännande av kallelsen
Kallelse till stämman har funnits att läsa på föreningens hemsida, annonserats i Gotlands 
Media och på vår anslagstavla. De närvarande godkände årsstämmans utlysande.

§ 4. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes och godkändes av medlemmarna.
  
§ 5. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för år 2020 föredrogs av ordförande Eva Johansson.
Verksamhetsberättelsen godkändes av medlemmarna

§ 6. Beslut om resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen föredrogs av ordförande Eva Johansson och godkändes av 
medlemmarna. 

§ 7. Revisorernas berättelse
Revisor Stig Norrby läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för 
år 2020.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
De närvarande medlemmarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

§ 9. Eventuella ersättningar till styrelse och revisorer
Vad beträffar eventuella ersättningar till styrelse och revisorer sker ingen förändring från 
föregående år. Resekostnadsersättningen blir således 2500 kr. Stämman beslöt att så skall ske.
I övrigt finns inga ersättningar. 
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§10. Motioner
Inga anmälda motioner fanns att behandla.

§ 11. Förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
Inga förslag från varken förbundet, distriktet eller egen styrelse fanns att behandla. 
 
§ 12. Beslut om budget-, mötes- och aktivitetsplan för verksamhetsåret 2021
Ordförande Eva Johansson föredrog utarbetat förslag till budget, mötes- och aktivitetsplan för 
2021 vilken godkändes av stämman. 

§ 13. Beslut om årsavgift för 2022
Beslöts att årsavgiften 2022 förblir oförändrad således 250 kr för medlem och vän medlem 
100 kr. 

§ 14. Beslut om antal styrelseledamöter.
Stämman beslöt att styrelseledamöterna skall vara 7 st.

§ 15. Val av styrelseledamöter
Då ingen representant ur valberedningens fanns närvarande föredrogs valberedningens förslag
av ordförande Eva Johansson. 

a) Valberedningen föreslog nyval av Eva Johansson som valdes till ordförande på 1 år.
 
b) Valberedningen föreslog som ledamöter 
Birgitta Alkin – omval på 2 år
Hans Engström- omval på 2 år
Björn Jonsson – omval på 2 år
Lisa Kalström – nyval på 1 år 

Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av revisorer 
Måns Lagerlöf – omval på 2 år 
Som ersättare valdes Anita Wennergren på 1 år 

Stämman valde revisorer enligt valberedningens förslag.

§ 17. Val av 3 ombud och 1 ersättare till distriktsstämman
Styrelsen uppdrogs av medlemmarna att utse ombud till distriktets stämma.

§ 18. Val av 2 ledamöter till Ann-Marie Werkelins stipendiefond
Som ledamöter omvaldes Birgitta Alkin och Lilleba Boltzius.

Då Fårösundsskolan hade sin skolavslutning denna dag Besökte Birgitta och Lilleba skolan 
för att dela ut 2 st. stipendier till utsedda stipendiaterna Isabell Eriksson Ek och Pernilla 
Johansson
.  
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§ 19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Beslöts att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

§ 20. Val av valberedning
Som valberedning valde stämman Inger Ahlberg (sammankallande), Aina Hjärne och Lena 
Axedin. 

§ 21. Mötet avslutas
Ordförande för stämman Lena Axedin tackade för förtroendet att tillsammans med sekreterare
Siv Söderdahl få leda stämman.
Lena tackade även styrelsen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret med tanke på allt
extra arbete som den pågående pandemin medfört.

Ordförande Eva Johansson presenterade vår egen hemsida som vår webbansvarige ledamot 
Björn Jonsson ansvarar för. Sidans mailadress är: spffaro.se 
Här redovisas och presenteras föreningens samtliga ärenden. Här finns också länkar till 
förbund och distrikt. Alla medlemmar har även en länk ”mina sidor”.

Ordförande Eva Johansson tackade presidiet och överlämnade varsin blomma.
Avgående vice ordförande Birgitta Tordling Liller avtackades för den tid hon arbetat i 
styrelsen av ordförande Eva Johansson och tilldelades en smultronväxt.

Ordförande Eva Johansson tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse och 
avslutade stämman.

Efter mötet bjöds medlemmarna på smörgåstårta och kaffe.
Som traditionen bjuder såldes lotter av vår kassör Jan Nordin

Fårö dag som ovan

___________________________________ ________________________________
Siv Söderdahl Lena Axedin
Mötessekreterare Mötesordförande

Justeras:

___________________________________ _______________________________
Lena Korp Anita Wennergren

Protokollet har godkänts och undertecknats av valda justeringsmän 2021-06-03
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