
  

    

Föredragningslista vid årsmötet den 17 februari 2022 

1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare) 


Förslag: Pirkko Jonsson väljs till ordförande, vid förfall med Anders M. Johansson som 

ersättare. Liss-Britt Landén väljs till sekreterare, vid förfall med Margaretha Ståhlquist som 

ersättare. Kerstin Brunnander och Christer Grönwald väljs till justerare och tillika 

rösträknare, vid förfall med Margareta Björkenstam, och Bosse Westerlund som ersättare. 

2. Fastställande av röstlängd 


Förslag: Röstlängden upprättas genom förteckning av de medlemmar som till årsmötet 
använt sin rösträtt (bilägges originalprotokollet). 

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning


Förslag: Kallelse till årsmötet antecknas ha skett i behörig ordning. 

4. Fastställande av dagordning  

Förslag: Dagordningen fastställs. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 


Förslag: Verksamhetsberättelsen för år 2021 läggs till handlingarna. 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning)


Förslag: Förvaltningsberättelsen för år 2021 läggs tillhandlingarna. 

7. Revisorernas berättelse 


Förslag: Revisorernas berättelse för år 2021 läggs till handlingarna. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 


Förslag: Resultat- och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet överförs i ny 
räkning. 
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 


Förslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

10. Behandling av verksamhetsplan eller motsvarande inklusive budget/budgetramar 


Förslag: Förslaget till verksamhetsplan för år 2022 godkänns, liksom förslaget till budget 
för samma år. 

11. Fastställande av medlemsavgifter 


Förslag: Medlemsavgiften till föreningen för år 2023 fastställs till 100 kronor (oförändrad). 
Tillsammans med avgiften till förbundet (160 kronor) och distriktet (20 kronor) blir den 
sammanlagda medlemsavgiften 280 kronor (oförändrad). Avgiften för vänmedlem, enligt 
stadgarna gällande från år 2022, fastställs till 100 kronor 2022 och ger medlemmen 
tillgång till verksamheten, men ingen rösträtt eller rätt att inneha styrelseuppdrag. 

12. Fastställande av arvoden och eventuella ersättningar till styrelse och revisorer 


Förslag: Inga arvoden utgår till styrelse och revisorer. Schablonmässig kostnadsersättning 
kan utgå med 1000 kronor för år 2022 till styrelsens ledamöter och adjungerade ledamöter 
med löpande uppdrag från styrelsen. Ersättningen avser kostnader som uppkommer i 
samband med styrelseuppdraget. Under år 2021 var ersättningen 999 kronor. Resor på 
uppdrag av styrelsen ersätts med 18,50 kronor per mil vid resa med egen bil (oförändrad). 

13. Behandling av inkomna motioner 


Ingen motion har inkommit. 

14. Behandling av förslag från förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelse 


Inget förslag har inkommit eller framlagts, utöver vad som redan upptagits på 
föredragningslistan. 

15. Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma/ kongress 


Beslutas av distriktsstämman. 

16. Fastställande av antal styrelseledamöter 


Förslag: Antalet styrelseledamöter beslutas till sju inklusive ordförande (oförändrat) 

17. Val av ordförande och i förekommande fall 1:e och 2:e vice ordförande 


Förslag: Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Anders M. Johansson 
till ordförande för ett år. 

18. Val av övriga styrelseledamöter 
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Förslag: Årsmötet beslutar att till ledamöter utse Lis-Britt Landén, Kajsa Hamilton, Agneta 
Bertilsson, samtliga för två år, samt Ingrid Siksjö, fyllnadsval, för ett år. Det antecknas att 
Marta Forsbring och Margareta Ståhlquist kvarstår i styrelsen under ytterligare ett år, enligt 
beslut av årsmötet 2021. 

19. Val av revisor/-er och ersättare 


Förslag: Årsmötet utser enligt valberedningens förslag Wanja Petersson och Per Rask till 
revisorerna för ett år med Christer Öhlund som ersättare. 

20. Val av ombud och ersättare till stämma/kongress 


Förslag: Årsmötet överlåter till styrelsen att utse ombud till distriktsstämman. Val av 
ombud till kongressen beslutas av distriktsstämman. 

21. Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionärsrådet (KPR) samt regionala 
pensionärsrådet (RPR) 


Förslag: Årsmötet överlåter till styrelsen att vid aktualitet nominera företrädare till KPR och 
RPR. Beslut fattas av samarbetsrådet för SPF Seniorerna i i Gävle vad avser KPR och av 
distriktet vad avser RPR. 

22. Fastställande av antal ledamöter i valberedning 


Förslag: Årsmötet beslutar att valberedningen ska bestå av tre personer (oförändrat). 

23. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 


Förslag: Årsmötet utser Hugo Minell, Pirkko Jonsson och Ingrid Wågberg till valberedning 
under ett år med Hugo Minell som ordförande. 

24. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet av dagordningen


Inga frågor har anmälts. 

Avgående ordförande, ledamöter, revisorer och valberedare kommer att avtackas 
vid lämpligt tillfälle. 
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