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Protokoll fört vid årsmöte den 19 januari 2022 

 

1.Öppnande  

Föreningens ordförande Linda Frank hälsade 28 medlemmar varav 2 vänmedlemmar 

välkomna och öppnade årsmötet.  

 

2. Ordförande  

Anita Cullberg valdes till ordförande för mötet.  

 

3. Sekreterare  

Barbro Netz valdes till sekreterare för mötet  

 

4. Justerare och rösträknare 

Bibbi Löwed och Birgitta Lagnell valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Röstlängd upprättades enligt de 26 anmälda och närvarande medlemmarna 

 

5. Stadgeenligt utlyst  

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.  

 

6. Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

7. Verksamhetsberättelse  

    Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

8. Styrelsens årsredovisning  

Ingegerd Alvbring, kassör, kommenterade resultat- och balansräkning som under detta 

”coronaår” visade ett resultat på 15 624:38 kronor, varav 15 000 avser bidrag från 

Förbundet att användas för marknadsföring. 
 

9. Revisorernas berättelse 

Elisabet Olin, revisor, föredrog revisionsberättelsen och betonade att ekonomi och 

förvaltning sköts enligt föreningens stadgar samt att styrelsemötesprotokollen är väl 

genomförda och ger en bra bild av verksamheten, som trots pandemin erbjudit 

medlemmarna många möjligheter att träffas på ett säkert sätt. På revisorernas förslag 

fastställde årsmötet resultat- och balansräkningarna.  

 

10. Fråga om ansvarsfrihet  

Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisorernas förslag.  

 

11. Kostnadsbidrag till styrelse och revisorer  

Punkten sköts upp till punkt 14 i samband med budgeten.  

 

12. Motioner  

Inga motioner har kommit in.  

 

13. Propositioner  

Inga förslag från styrelsen förelåg.  
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14. Budget och verksamhetsplan  

Ingegerd kommenterade budgeten för året, som delvis präglas av coronan och flera 

poster är därför osäkra. 

*  Kostnadsbidraget till styrelse och funktionärer föreslås oförändrat 15 000:-. 

*  Verksamhetsplanen  ansågs av ordförande och revisor Anita som ambitiös och positiv. 

Den ska vara ett levande dokument, som bör behandlas under en särskild punkt på 

följande styrelsemöten. Planen godkändes av årsmötet. 

 

15. Årsavgift för 2021  

Beslöts att årsavgiften 280: - ska vara oförändrad. Hittills har 514 medlemmar betalat 

årsavgiften för 2022. Föreningen har 5 vänmedlemmar, varav 3 hittills betalat avgiften 

60:-. Ingegerd påpekade att av 280:- får föreningen behålla 80:-, 200:- går till distrikt och 

förbund. 

 

16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  

Styrelsen föreslår oförändrat – ordförande och 8 ledamöter, vilket årsmötet beslutade. 

 

17. Val av ordförande för 2022-2023 

Valberedningen föreslog omval på 1 år av Linda Frank. Årsmötet valde Linda enligt 

valberedningens förslag. Linda tackade för förtroendet.  

 

18. Val av styrelseledamöter  

Maimo Baumann har avböjt omval.  

Följande medlemmar har mandat ytterligare ett år till 2023: 

Eva Almkvist 

Barbro Netz 

Gun Nybratt 

 

Följande medlemmar valdes enligt valberedningens förslag: 

Ingegerd Alvbring omval 2 år 2022-2024 

Anders Behn omval 2 år 2022-2024 

Lars Bergfeldt fyllnadsval 1 år 2022-2023 

Bibbi Löwed  nyval 2 år 2022-2024 

Ulrika Öberg omval 2022- 2024 

 

Bibbi Löwed och Lars Bergfeldt presenterade sig och berättade om sin bakgrund. 

 

19. Val av revisorer  

Enligt valberedningens förslag omvaldes Anita Cullberg på 1 år 2022-2023, Kerstin 

Kronwall nyvaldes på 1 år 2022-2023 och ersätter Elisabet Olin som avböjt omval.  

 

20. Val av ombud till distriktets årsstämma i mars 2022 

Årsmötet informerades om de nya stadgarna, som finns på förbundets hemsida 

www.spfseniorerna.se och gäller från 1 januari 2022. Styrelsen fick i uppdrag att utse 

ombud till stämman. Föreningen har rätt till 4 ombud enligt de nya stadgarna. 

 

21. Valberedning  

Styrelsen föreslår omval av Monica Påhlsson, som sammankallande samt Maj Britt 

Anckar och Vibeke Carlander som ledamöter. 

Årsmötet valde valberedning på 1 år enligt styrelsens förslag. 

http://www.spfseniorerna.se/
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22.  Övriga frågor 

      * Linda avtackade Maimo med ett tal fyllt av värme, en röd ros och SPF:s 

      glasstatyett Nordic Blue, populärt kallad ”Droppen”.. 

* Revisorer och valberedning avtackades med var sin tulpanbukett. 

* Birgit Odqvist Larsson, vänmedlem med lång erfarenhet och engagemang i SPF 

Seniorerna lokalt och i distriktet, berömde föreningen och styrelsen för ett mycket 

gott och engagerande arbete. 

* Revisor Anita Cullberg påpekade att mallen för dagordning bör innehålla, som punkt 5, 

”Fastställande av röstlängd” 

* Monica Påhlsson informerade kort om ÄVO – äldreomsorgsnämnd, som ersatt de tio 

stadsdelarnas olika Pensionärsråd. Organisationen har ännu inte ”satt sig” och besluten 

låter vänta på sig. 

 

23. Avslut  

Anita förklarade årsmötet avslutat. Linda tackade Anita och Monica för deras insatser. 

 

 

OK    OK 

Anita Cullberg    Barbro Netz  

Ordförande  

 

 

Justeras:  

 

OK  

  Sekreterare  

Bibbi Löwed     OK  

Birgitta Lagnell 

    

 

 

 


