
 
Protokoll fört vid Pensionärsföreningen SPF Åmåliternas årsmöte 

måndagen den 28 februari 2011 kl. 16.30 i södra skolans matsal. 

 

Närvarande: Ordförande Sten Hedlund samt cirka 90 medlemmar 

 

§ 1 o 2 Mötets öppnande 

 

Ordföranden inledde mötet med att hälsa alla varmt välkomna och vände sig särskilt till 

föreningens nya medlemmar och förklarade mötet öppnat 

 

Sångkören sjöng därpå psalm 324. 

 

§ 3 Parentation 

 

Kerstin Edvinsson höll en stämningsfull parentation över 19 st medlemmar som avlidit sedan 

föregående årsmöte och fram till dagens årsmöte. Ett ljus tändes för var och en av de avlidna 

och parentationen inramades av vacker körsång. 

 

§ 4 Val av ordförande och sekreterare 

Till att leda de stadgeenliga förhandlingarna valdes Kjell Pettersson och till sekreterare Kaisa 

Larsson. 

 

§ 5 Val av två justeringsmän och rösträknare 

 

Till att justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs Terttu och Sven Martinsson. 

 

§6 Mötets stadgeenliga utlysande 

 

Kallelse har utgått med ordförandebrevet som distribuerades i början av januari. Dessutom har 

påminnelse skett under "Föreningsnytt" i Provinstidningen Dalsland och på hemsidan. Mötet 

ansåg att årsmötet därmed var stadgeenligt utlyst. 

 

§ 7 Föredragningslista 

 

Föredragningslistan föredrogs och fastställdes. 

 

§ 8 Verksamhetsberättelse 

Föreningens verksamhetsberättelse för år 2010 föredrogs, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§9 Resultat- och balansräkning 

 

Kassören föredrog huvuddragen i 2010 års resultat- och balansräkning, vilken mötet 

godkände. 

  



§ 10 Revisorernas berättelse 

 

Bengt Henriksson föredrog revisorernas berättelse i vilken de tillstyrker 

 

att den i årsredovisningen intagna balansräkningen per den 31 december 2010 fastställes 

 

att i enlighet med balansräkningen visar årets resultat ett överskott på 14.825 kronor 

 

samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisnigen omfattar. 

 

§ 11 Ansvarsfrihet 

 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

 

§ 12 2011 års budget 

 

Kassören redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2011 och mötet beslöt godkänna 

förslaget utan ändringar. (se bil. 1) 

 

§ 13 Årsavgift 2012 

 

Årsmötet beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, årsavgiften för år 2012 skall vara 200 

kronor. 

 

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare 

 

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag: Sju ordinarie och 2 ersättare. 

 

§ 15 Beslut om mandattid för ledamöter respektive ersättare 

 

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag: Ordförande l år, tre ledamöter 2 år, 

två ledamöter l år, samt två ersättare l år. 

 

§ 16 Val av ordförande 

 

Till ordförande på ett år valdes: Sten Hedlund Omval 

 

§ 17 Val av tre styrelseledamöter 

 

Till ledamöter på 2 år valdes: Lars Gråberg Omval 

 Ingela Eriksson Nyval 

 Susanne Andersson Nyval 

Till två ledamöter på 1 år valdes: Gun Dahlberg Nyval 

En person fattas, vilket överläts till styrelsen. 

 

§ 18 Val av två ersättare 

 

Till ersättare på ett år valdes: Britt-Marie Olsson Nyval 

 Sigrid Byh Omval 

  



§ 19 Val av två revisorer och en ersättare 

 

Till revisor på ett år valdes: Kerstin Edvinsson  Omval 

 Bengt Henriksson  Omval 

Till ersättare på ett år valdes: Bengt Strömvall  Omval 

 

§ 20 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 

 

Årsmötet beslöt att styrelsen utser ombud. 

 

§ 21 Val av två ledamöter och två ersättare i kommunala pensionärsrådet 

 

På förslag från styrelsen valdes Eivor Leander och Alice Halfvordsson som 

ordinarie ledamöter och som ersättare Lars Gråberg och Marie-Louise Widegren att 

representera föreningen i kommunala pensionärsrådet (KPR) för en tid av ett år. 

 

§ 22 Val av valberedningen 

 

På förslag från styrelsen valdes ordinarie på ett år: Bror Åke Sävblom 

Och som ersättare på ett år valdes Gun Johansson 

På förslag från styrelsen beslutade årsmötet att avvakta till augusti månadsmöte med att utse 

ytterligare två ordinarie ledamöter. 

 

§ 23 De stadgeenliga förhandlingarna avslutas 

 

Kjell Pettersson tackade de medverkande samt önskade den nya styrelsen lycka till. Han 

förklarade därefter årsmötesförhandlingarna avslutade och överlämnade ordförandeklubban 

till omvalde ordföranden Sten Hedlund och önskade honom lycka till i det kommande arbetet. 

 

§ 24 omvalde ordföranden har ordet 

 

Sten Hedlund tackade för förnyat förtroende och såg med tillförsikt fram mot de kommande 

arbetsuppgifterna i den nya styrelsen. 

 

§ 25 Tack till avgående styrelseledamöter m.fl. 

 

Mötesordförande Styrelsen 

Kjell Pettersson Ulla Björkman, resekommittén 

 Gunnar Björkman, friskvårdskom. 

Parentationen Marie-Louise Widegren, ledamot 

Kerstin Edvinsson Anna-Lena Englund, resekomm. 

 Kaisa Larsson, sekreterare 

 

§ 26 Medlemsstatistik 

 

Lars Gråberg meddelade att vi under året hade fått ett femtiotal nya medlemmar, men trots det 

stora antalet avlidna, äldre som inte längre orkar, samt en del som på grund av avflyttning från 

orten avskrivits som medlemmar ändå har passerat 500-strecket. 

  



§ 27 Festkommittén 

 

Ingela Eriksson påminde om den planerade Trivselkvällen den 4 mars med tema: Spansk 

afton, Marknadscafé i föreningslokalen den 16 april och ytterligare en Trivselkväll den 20 

maj. 

 

§28 Resor 

 

Anna-Lena Englund tar emot ytterligare anmälningar till Hemlig resa den 11 mars, som utgår 

från biblioteket k1.8.00. 

 

§ 29 SPRF 

 

Lars Gråberg informerade medlemmarna om att det inte kommer att bli någon 

sammanslagning med SPRF och att det inte blir fråga om något namnbyte som vi befarat. 

 

§ 30 Avslutning 

 

Avslutningen inleddes med allsång. Därefter följde dragning i dagens lotteri innan Sten 

Hedlund förklarade årsmötet år 2011 för avslutat. Han hälsade alla välkomna till mars-mötet 

då Gustav Wennberg berättar om ett besök i det slutna Nordkorea. 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Kaisa Larsson Sten Hedlund Kjell Pettersson 

Sekreterare Ordf. §§1-3 samt 24-30 Ordf. §§4-23 

 

 

 

 Terttu Martinsson Sven Martinsson 


