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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Oxelösund 2017-02-14  
Plats: Koordinaten, Eventsalen, Oxelösund. 
 
 
1. Öppnande 
Ordf. Ing-Marie Wahlström hälsar närvarande medlemmar (ca 90 personer) 
välkomna och förklarar mötet öppnat. Hon överlämnar därefter ordet till Karin 
Främling. 
  
2. Parentation  
Karin Främling håller parentationen, tänder ett ljus och läser upp namnen på 
de medlemmar som avlidit under 2016. Karin läser också en dikt av Harry 
Martinsson. 
 
3. Val av ordförande 
Sten Nordlander väljs till ordförande för årsmötet. 
 
4. Val av sekreterare 
Till sekreterare för mötet väljs Lillemor Skyllbäck 
 
5.  Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Ella Karlsson och Lisbeth Torstensson valdes att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. 
 
6. Godkännande av kallelsen 
Kallelsen, som funnits tillgänglig på SPF Seniorernas kansli och i laga tid, 
dvs. sex veckor för årsmötet annonserats i Södermanland Nyheter, 
godkänns. 
 
7. Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns efter justering, då punkt 18 och 30 stryks, 
samt att i pkt 21 skall vara 6 ombud. 
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017  
Verksamhetsberättelsen har funnits tillgänglig på SPF Seniorernas 
expedition i god tid innan årsmötet och finns även tillgänglig på årsmötet. 
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen. 
 
9. Revisionsberättelse – fastställande av resultat- och balansräkning 
Ulf Nilsson och Inga Karlsson har utfört revisionen, Ulf Nilsson läser upp 
revisionsberättelsen. Årsmötet godkänner och fastställer resultat- och 
balansräkningen. 
 
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2016. 
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11. Budget 2017, samt plan för verksamheten 
Bengt Nilsson redovisar budgetsförslaget för 2017. Föreslagen budget 
godkänns av årsmötet. Budgeten liksom övriga ekonomiska rapporter 
bifogas originalprotokollet.  
 
12. Medlemsavgift 2018 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2018, dvs. 340 kr per 
medlem. Medlem som inträder under tiden september – december betalar  
medlemsavgift som också gäller för kommande år. Årsmötet godkänner 
förslaget. 
 
13. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen 
Årsmötet beslutar att styrelsen skall bestå av nio ordinarie medlemmar, 
inklusive ordföranden. 
 
14. Ersättning till styrelse och ledamöter 
Styrelsen föreslår att styrelse, revisorer och övriga medlemmar inte skall få 
arvode för sina uppdrag utan arbeta ideellt. Styrelsen förslår att den har rätt 
att utbetala ersättning för kostnader orsakade av föreningsarbetet. Förslaget 
godkänns av årsmötet 
 
15. Val av styrelseordförande för ett år 
Till styrelseordförande för ett år Dan Johansson nyval 
 
16. Val av fem styrelseledamöter för två år 
Till ledamot för två år  Kurt Tengrot nyval 
   Ingvar Sjögerås nyval 
   Kristina Linde Jensen nyval 
   Ulf Berg  nyval 
   Bengt Nilsson omval 
 
Ledamöterna Lillemor Skyllbäck, Thor Sagfors och Lennart Carlsson 
har ett år kvar av mandattiden 
 
17.  Val av revisor 
Till revisor för ett år  Inga Karlsson omval 
 
18. Utgår 
 
19. Val av två revisorsersättare  
Till revisorsersättare för ett år Ella Karlsson omval 
   Marianne Karlsson omval 
 
20. Val av två ledamöter till föreningens valberedning  
Till valberedningsledamöter 
för ett år    Lisbeth Svensson nyval 
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   Marianne Appelqvist nyval 
 
21. Val av sex ombud till distriktsstämman 
Till ordinarie ombud   Ing-Marie Wahlström omval 
   Lisbeth Svensson omval 
   Dan Johansson nyval 
   Kurt Tengrot nyval 
Till ersättare  Marianne Appelqvist omval 
   Elfriede Hedenström omval 
 
22. Val av två KPR-ledamöter för två år 
Till ledamot, sammankallande Marianne Appelqvist omval 
Till ledamot   Ing-Marie Wahlström omval 
 
23. Val av två KPR-ersättare för ett år 
 Till ersättare för ett år  Ing-Britt Mellberg-Färeby omval 
   Lisbeth Svensson nyval 
 
24. Val av två studieansvariga för ett år 
Till studieansvariga  Christer Schiller omval 
   Gerd Lundberg omval 
 
25. Val av två ledamöter i programkommittén 
Till ledamot på ett år  Birgitta Gustavsson omval 
   Vakant 
 
26. Val av fyra ledamöter till festkommittén för ett år 
Till ledamot sammankallande Elfriede Hedenström omval 
Till ledamot   Marianne Gisslin nyval 
   Ulla Ahlstrand omval 
   Bo Eklöf  nyval 
 
27. Val till ledamot av 80+ festligheter för ett år 
Till ledamot   Elfriede Hedenström omval 
 
28. Val av kontaktpersoner till väntjänsten 
Kontaktperson på ett år  Elfriede Hedenström nyval 
   Lisbeth Svensson omval 
 
29. Val av lotteriansvariga på ett år 
Till lotteriansvariga på ett år Sonja Andersson omval 
   Britt-Marie Högberg omval 
   Lena Olofsson omval 
   May Rehnström omval 
 
30. Utgår 
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31. Val av en ledamot till SPF Sörmlandsdistriktets valberedning 
Till ledamot   Vakant 
 
32. Förslag från förbundet, distriktet eller föreningens styrelse 
Inga förslag har inkommit. 
 
33. Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 
34. Avslutning 
Mötesordförande Sten Nordlander tackar alla för visat intresse samt styrelse 
och funktionärer för väl utfört arbete. Därmed förklarar han 
årsmötesförhandlingarna avslutade och överlämnar ordet till avgående 
ordföranden Ing-Marie Wahlström, som tackar för väl genomfört årsmöte. 
 
Därefter avtackas avgående ledamöter, ersättare och funktionärer med 
blommor. Årets fotografer på hemsidan redovisas och vinnarna avhämtar 
sina inramade bilder. I samband med årsmötet underhöll Fyra Gubbs med 
sång och musik på ett mycket uppskattat sätt. 
 
 
 
 
 
 
Sten Nordlander  Lillemor Skyllbäck 
Mötesordförande  Sekreterare                                       
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ella Karlsson  Lisbeth Torstenson 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: Budget 2017 


