
 SPF-Seniorerna Näset Önnered 

 Protokoll från årsmöte den 5 februari 2020 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Gunilla Swanteson Larsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

2. Val av ordförande för mötet. 

Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Wolffram. 

 
3. Val av sekreterare för mötet. 

Till sekreterare för årsmötet valdes Karl-Erik Admark. 

 
4. Val av två personer för justering av dagens protokoll, tillika rösträknare. 

Lis-Gret Grufstedt och Björn Österlund valdes att justera dagens protokoll. 

5. Fråga om mötet utlyst i behörig tid. 

Arsmötet utlystes vid månadsmötet den 4:e december 2019, i julhälsning i 

samband med vårprogrammets utdelande/utskick med post samt därefter utlagt 

på hemsidan och via mail. Svaret var därför ja. 

6. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 
7. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse. 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för år 2019 hade tidigare 

skickats per mail, funnits att avhämta hos Gunilla samt överlämnats vid årsmötet. 

Under året har 10 protokollförda möten ägt rum. Gunilla redogjorde utförligt om 

verksamheten under 2019 som innehållit ett gediget program med många deltagare 

och redogjorde för en del av de aktiviteter som förekommit.  

Leif Pettersson redogjorde för det ekonomiska resultatet för 2019. 

Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen godkändes. 

8. Revisorns berättelse. 

Leif Solving, som utfört revisionen, konstaterade att styrelsen och de 

kommitterade varit väldigt aktiva under året, lämnat mycket information via 

veckobrev och en utmärkt hemsida samt ordnat med ett stort antal utförda 

aktiviteter som föreningens medlemmar deltagit i. 

Leif redogjorde för genomförd revision och konstaterade att 

redovisningshandlingarna varit i mycket god ordning och rekommenderade 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

Därefter föredrog Leif revisionsberättelsen för 2019. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Den i verksamhetsberättelsen bifogade resultat- och balansräkningen fastställdes. 

10. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamöter. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet tackade 

styrelsen och dess ordförande Gunilla för ett mycket gott genomfört verksamhetsår. 
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11. Kostnadsersättning för styrelse, revisorer och k kommitterade/ värdar: 

Det föreslogs att kostnadsersättningarna skall vara oförändrade för 2020 så att 

ordförande, kassör, sekreterare och medlemssekreterare vardera erhåller 1000 kr, 

övriga styrelsemedlemmar 700 kr vardera. Kommitterade/värdar inklusive revisor, 

valberedning och pensionärsråd vardera 400 kr. Dubbla ersättningar skall ej utgå för 

flera uppdrag. Några ledamöter och revisorssuppleanten har avsagt sig ersättning 

p.g.a.att de ej lagt ner någon tid/ möda på arbetet. 

Årsmötet beslutade att bevilja kostnadsersättningar enligt det presenterade förslaget.  

12. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

13. Fastställande av budget för2020. 

Leif Pettersson redogjorde för budgeten för 2020 som skickades ut ihop med 

årsredovisningshandlingama. 

Budgeten för 2020 godkändes. 

 
14. Verksamhetsplan för2020. 

Gunilla redogjorde för ett ambitiöst program för verksamhetsåret 2020 samt 

betonade vikten av att vara välkomnande av nya medlemmar så att dessa inte skall 

behöva känna sig utanför den goda gemenskapen. 

Verksamhetsplanen godkändes. 

 
15. . Beslut om årsavgift för år 2021. 

Avgiften för år 2020 höjdes vid föregående årsstämma till 290 kr på grund av att 

förbundet höjde sin avgift till 160 kr. Dessutom utgår en avgift till distriktet med 40 

kr. Årsavgiften till föreningen för år 2021 föreslogs oförändrat till 290 kr. 

Årsmötet beviljade den föreslagna årsavgiften. 

16. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 

Föreslogs att antalet styrelsemedlemmar skall vara oförändrat 9 personer inklusive 

ordförande samt att några suppleanter inte skulle utses. 

Årsmötet godkände förslaget. 

 
17. V al av ordförande. 

På valberedningens förslag omvaldes Gunilla Swanteson Larsson till 

styrelseordförande på ett år. 

 
18. Val av övriga styrelseledamöter. 

Till nya styrelseledamöter på två år valdes Gunilla Fastling, Rolf Landen och Gunnar 

Mårtensson. 

Thomas Samuelson och Mona Hagström omvaldes på ett år. 

Leif Pettersson, Lars-Göran Karlsson och Marianne Dagerot valdes föregående år på 

två år och kvarstår således till årsmötet 2021. 

Bo Sameus, Kirsten Abrahamsson och Lena Udd avgår ur styrelsen. 

19. Val av revisor respektive revisorssuppleant. 

Till revisor i ett år valdes Leif Solving (omval) och till revisorssuppleant i ett år valdes 

Per Arne Karlsson (omval). 

 

 

 

2 

fu

1J 



20. Val av ombud till distriktsstämma jämte suppleanter. 

Enligt stadgarna har vi rätt att deltaga med 9 ledamöter eftersom vi är fler än 450 

medlemmar. 

Föreslogs att delegera till styrelsen att välja de personer inom och utom styrelsen som skall 

företräda föreningen vid distriktsstämman i mars 2020. 

Förslaget godkändes. 

21. Val av representant i Pensionärsrådet. 

Som föreningens ombud i Västra Göteborgs Pensionärsråd har tidigare utsetts Marianne 

Dagerot under innevarande kommunala mandatperiod. 
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22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 

Föreningen bör fortsatt ha 3 ledamöter i valberedningen, vilket godkändes. 

23. Val av valberedning. 

Beslöts att till valberedning välja Hans Kjellberg (omval), Britt Kjellberg(omval) samt 

Ingemar Udd (omval), alla på ett år. Sammankallande 

väljs senare. 

 
24. Information om val till kommittéer samt värdar. 

Beslutades att välja följande kommittéer och ombud: 

Bridge 

Friskvård 

Hemsida 

Medlemsregister 

Korta promenader 

Långa promenader 

Programkommitté 

Resor 

Studiebesök 

Teater/Opera 

Trafikombud 

Värdar 

Birgit Björsell 

Mimmi Wallin-Samuelson 

Britt Wernlundh 

Solveig Fure 

Vakant 

Thomas Samuelson 

Lars-Göran Karlsson, Lena Udd och Ingemar Udd 

Gunilla Swanteson Larsson och Leif Pettersson 

Thomas Samuelson 

Britt Kjellberg 

Leif-Arne Bruhn 

Gunilla Linden och Eva Andersson 
 

25. Övriga frågor1: 

Inga övriga frågor förekom. 

26. Avslutning. 

Mötesordföranden Bengt Wolffram framförde ett hjärtligt tack för förtroendet att åter fått leda 

årsmötet och speciellt tack till styrelsen, kommitterade och övriga funktionärer som lagt ner mycket 

arbete for vår trivsel och önskade dem lycka till med det nya arbetsåret. 

Bengt avslutade därefter årsmötet. 

 

Gunilla tackade för förtroendet att åter bli omvald till ordförande och tackade för ett bra samarbete 

med styrelsen samt tyckte det var glädjande att alltfler medlemmar kommit till våra månadsmöten 

under det gångna året. 

 
Gunilla avtackade därefter med varsin blomma till ordföranden och sekreteraren för årsmötet, de 

avgående funktionärerna Lill Emanuelsson och Gerd Snickert samt styrelseledamöterna Bo Sameus och 

Lena Udd för sina insatser. 
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