Brunnsviken Solna
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018
Torsdagen den 22 februari 2018
i Bergshamrasalen, if-huset.

1. Mötets öppnande
Ordförande Gun Bergman hälsade alla 65 mötesdeltagare välkomna till föreningens
27:e årsmöte och förklarade mötet öppnat
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till mötets ordförande valdes Ina Churchill och till sekreterare valdes Irene Wagman.
3. Val av justerare tillika rösträknare.
Till justerare och rösträknare valdes Anne-Marie Håkansson och Håkan Håkansson.
Som röstlängd godtogs avprickningslistan över mötesdeltagarna, inalles 65
medlemmar.
4. Mötets stadgeenliga utlysande.
Gun Bergman meddelade att personlig kallelse till medlemmarna gått ut tredje veckan
i januari. Mötet bestämde att kallelse gått ut i tid.
5. Godkännande av förslag till dagordning.
Dagordningen hade funnits tillgänglig hos föreningens sekreterare sedan den 9
februari och delades även ut vid entrén till årsmötet. Medlemmarna godkände
dagordningen.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017.
Verksamhetsberättelsen hade gått att läsa hos sekreteraren sedan den 9 februari och
delades också ut innan mötet började. Ordförande Gun Bergman gav en resumé av
föreningens verksamhet under 2017 innan årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.
7. Revisionsberättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Revisionsberättelsen, som funnits tillgänglig för medlemmarna hos SPF Seniorerna
Brunnsvikens sekreterare sedan den 9 februari och även delades ut på plats vid
årsmötet, lästes upp av revisor Bengt-Olof Lille. Årsmötet godkände resultat- och
balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Enligt revisorernas förslag beviljade mötet ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
Styrelsen föreslog att inga arvoden ska utgå till styrelsemedlemmar och revisorer.
Förslaget godtogs av årsmötet.
10. Beslut om revidering av stadgar
Stadgeändringarna skickades med i kallelsen. Förändringarna godkändes av årsmötet.
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11. Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2018-2019.
Förslag till budget och verksamhetsplan för kommande år hade funnits för granskning
hos sekreteraren sedan den 9 februari och delades också ut på plats till
mötesdeltagarna. Årsmötet beslöt att fastställa förslagen.
12. Beslut om årsavgift för år 2019.
Styrelsen föreslog att årsavgiften höjs till 300 kronor, varav 160 kronor går till
förbundet, 40 kronor till distriktet och 100 kronor till föreningen. Årsmötet godkände
förslaget.
Bengt-Olof Lille skall tillsammans med styrelsen skriva ett brev till förbundet
angående årsavgiften.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter.
Valberedningen (företrädd av Ingrid Arvidson) föreslog att antalet styrelsemedlemmar
utökas med en, vilket innebär att styrelsen i fortsättningen får nio ledamöter, inklusive
ordföranden. Mötet godkände valberedningens förslag.
14. Val av ordförande.
Valberedningen föreslog omval av Gun Bergman och årsmötet biföll enhälligt.
15. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag till ledamöter var:
Gun Glimälv
Håkan Håkanson
Irene Wagman
Anita Du Pau
Sonja Karlsson

omval på 2 år
omval på 2 år
omval på 2 år
nyval på 2 år
omval på 1 år

Årsmötet beslöt välja de föreslagna styrelsemedlemmarna.
Med mandat till 2019 års val sitter styrelsemedlemmarna Gösta Bluhm, Ingegärd Löf
och Clas Spång kvar i styrelsen.
16. Val av revisorer och ersättare.
Enligt valberedningens förslag omvaldes Karl-Gustaf Franzén på ett år, nyval Olle
Petterson och Sven-Olof Ricknell valdes till ersättare på ett år
17. Nominering av ledamot i KPR och val av två ledamöter i Äldreforum Solna.
Till ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och ledamot i Äldreforum Solna
föreslog styrelsen omval av Gösta Bluhm och till ersättare i Äldreforum Solna
föreslogs Laila Nordin. Årsmötet beslutade att välja de nominerade.
18. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman.
Ordförande Gun Bergman föreslog sig själv som ombud till Stockholmsdistrikets
årsstämma med Gösta Bluhm som ersättare. Förslaget antogs av årsmötet.
19. Behandling av eventuella motioner.
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
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20. Val av valberedning.
Styrelsen föreslog omval av Ina Churchill sammankallande, Ingrid Arvidson och UllaBritt Westin. Årsmötet biföll förslaget.
21. Avslutning.
Mötesordförande Ina Churchill avslutade mötet med att överlämna klubban till den
omvalda ordföranden Gun Bergman som går in på sitt femte år som SPF Seniorerna
Brunnsvikens ledare.
Ina Churchill erhöll en bukett blommor för sina insatser under årsmötet.
Ordförande Gun Bergman tackade Bengt-Olof Lille som på egen begäran slutar som
revisor. En bukett blommor överräcktes.
Ordförande Gun Bergman avslutade årsmötet.
Därefter lyssnade vi på Anders Ekegrens föredrag om ”Solna stad under 500 år”
.
Vid protokollet

Mötesordförande

…………………………
Irene Wagman

………………………………….
Ina Churchill
Justeras

…………………………
Anne-Marie Håkansson
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