
Protokoll fört vid årsmöte med SPF Boken den 16 februari 2017 

Plats: Sölvesborgs församlingshem. 

Närvarande 58 medlemmar. 

 Ordföranden Jan-Eric Gustafson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

Därefter hölls en parentation över de 18 medlemmar som avlidit under 2016. Kyrkoherde Marie 

Carlsson tände ett ljus och läste upp namnen på de avlidna samt läste en dikt. Därefter hölls en tyst 

minut.  

§1  Till ordförande för mötet valdes Marie Carlsson Till sekreterare för mötet valdes Sven Eng Till 

att justera dagens protokoll , tillika rösträknare, valdes Maj-Britt och Ingmar Larsson.  

§2  Godkändes att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.  

§3 Föredragningslistan godkändes.  

§4  Verksamhetsberättelsen lästes upp av Sven Eng, godkändes och lades till handlingarna.  

§5  Resultat- och balansräkningen för 2016 redovisades och godkändes.  

§6 Revisionsberättelsen för 2016 lästes upp av Rolf Lindén.  

§7  I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

§8 Beslöts att ersättning till styrelseladamöterna skall uppgå till 8000:-  

§9 Beslöts att ersättning till revisorerna skall uppgå till 1000:-  

§10  Inga motioner fanns att behandla.  

§11  Styrelsens förslag till budget frö 2017 redovisades och godkändes.  

§12  Beslöts att årsavgiften för 2018 på 200:- skall vara oförändrad.  

§13  Beslöts att antalet styrelseledamöter skall var 9 st.  

§14  Till ordförande för 1 år valdes Lennart Nilsson  

§15  Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Sven Eng och Maj-Britt Ohlin.  

§16  Till revisorer valdes Bo Ohlsson och Ingrid Christensen.  

§17  Till revisorsuppleant valdes Bengt Fröberg.  

§18  Beslöts att ombud och ersättare till distriktsstämman väljer styrelsen.  

§19  Till ombud och ersättare i kommunala pensionärsrådet valdes Bo Hertzman och Gunilla Hägg.  

§20  Samtliga representanter för boule, bowling, golf. qigong, läsecirkel och målarcirkel omvaldes.  



§21  Beslöts att valberedningen skall bestå av 3 personer.  

§22  Till ordförande i valberedningen valdes Jan-Eric Gustafson. Till övriga ledamöter valdes Adelia 

Larsson och Leif Ramberg. Samtliga valdes på 1 år.  

§23  Under övriga frågor informerade Bo Hertzman om senaste mötet i KPR som bl.a handlade om 

kommunens planer på trygghetsboende i kommunen. Det finns 6 tänkbara platser att 

diskutera. 

 Anna-Lena informerade om att Bornholmsresan är inställd. I stället blir det en resa till Skåne i 

maj. Det finns 10 platser kvar till teaterresan i höst. Uppläggningen av hemsidan 

diskuterades.  

§24  Avgående ordföranden Jan-Eric Gustafson överlämnade ordförandeklubban till nyvalde 

ordföranden Lennart Nilsson som därefter förklarade mötet avslutat.  

Efter mötet informerade Malin Sällberg från kommunens omsorgsförvaltning om projektet ”Den 

framtida omsorgen i hemmet”  

Till kaffet underhöll Kristin Eriksson med sång och musik.  

Som avslutning blev det lottdragning med vin och blommor som vinster  

Vid protokollet   Ordförande 

Sven Eng    Marie Carlsson  

Sekreterare  

Justeringsman   Justeringsman 

Ingmar Larsson   Maj-Britt Larsson  


