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ÅMÅLITERNA 
  
  
Protokoll fört vid Pensionärsföreningen SPF Åmåliternas Årsmöte 
måndagen den 23 februari 2015 kl. 16.30 i Södra skolans matsal. 
  
Närvarande: Ordföranden Sven Martinsson samt cirka 70 medlemmar 
  
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla varmt välkomna och därmed förklarar 
mötet för öppnat. 
  
§ 2 Parentation 
Kerstin Edvinsson håller en stämningsfull parentation över de 15 medlemmar som avlidit 
sedan förra årsmötet. Marianne Lindberg tänder ett ljus för var och en av de avlidna och 
parentationen inramas av vacker sång av föreningens kör. 
  
§ 3 Val av ordförande och sekreterare 
Till att leda de stadgeenliga förhandlingarna väljs Kjell Pettersson och som sekreterare 
Ingela Hedlund. 
  
§ 4 Val av två justeringsmän och rösträknare 
Till att justera mötets protokoll och tillika vara rösträknare utses Sven-Göran Byh och 
Gun Dahlberg. 
  
§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande 
Kallelse till årsmötet har skett genom utskick till medlemmarna, funnits på föreningens 
hemsida samt varit införd under ”Föreningsnytt” i Provinstidningen Dalsland. 
Mötet ansåg att årsmötet därmed var stadgeenligt utlyst. 
  
§ 6 Föredragningslista 
Föredragningslistan föredras och fastställs enligt förslaget. 
  
§ 7 Stadgeändring 
Årsmötet beslutade enhälligt att anta de av kongressen 2014 beslutade Normalstadgar för 
förening och att denna paragraf skall förklaras omedelbart justerad. 
  
§ 8 Nytt namn för föreningen 
Årsmötet beslutade att namnet enligt de nya stadgarna och kongressbeslutet skall 
vara       SPF SENIORERNA ÅMÅLITERNA. 
  
§ 9 Verksamhetsberättelse 
Föreningens verksamhetsberättelse för 2014 föredras, godkänns och läggs till handlingarna, 
med ändringen under avsnittet Hälso-och sjukvård att Ann Byh har representerat föreningen, 
ej  Ann-Charlotte Skoogh. 
  
§ 10 Resultat-och balansräkning 
Kassören föredrar 2014 års resultat- och balansräkning, vilken mötet godkänner. 
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§ 11 Revisorernas berättelse 
Bengt Henriksson föredrar revisorernas berättelse i vilken de tillstyrker 
  
att  den i årsredovisningen intagna och av oss påtecknade balansräkningen 
       per den 31 december 2014 fastställes 
att  i enlighet med balansräkningen visar årets resultat ett underskott på kronor 12.652 kr 
      vilket överföres i ny räkning 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
  
§ 12 Ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
  
§ 13 Budget för år 2015 
Kassören redogör för styrelsens förslag till budget för år 2015. Mötet beslutar godkänna 
förslaget utan ändringar. 
  
§ 14 Årsavgift 2016 
Årsmötet beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att årsavgiften för år 2016 skall vara 
oförändrad, d v s 200 kr. 
  
§ 15 Antalet styrelseledamöter 
Enligt de nya stadgarna ska styrelsen bestå av ett udda antal ledamöter utan några 
ersättare. 
Årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av ordförande samt åtta(8) ledamöter. 
  
§ 16 Mandattid för styrelseledamöter  
Årsmötet beslutar enligt de nya stadgarna att ordförande väljs på 1 år och övriga 
styrelsemedlemmar på 2 år varav hälften utses vartannat år. 
  
§ 17 Val av ordförande 
Till ordförande för 1 år väljs    Sven Martinsson          omval 
  
§ 18 Val av fyra styrelseledamöter för 2 år 
Till ledamöter för två år väljs   Lars Gråberg               omval 
                                                 Kerstin Nilsson            omval 
                                                 Gun-Britt Fredriksson  nyval 
                                                 Rolf Weibull                nyval 
  
§ 19 Val av tre styrelseledamöter för 1 år 
Till ledamöter för ett år väljs   Gun Dahlberg              omval 
                                                 Lorna Waern                omval 
                                                 Jan Johansson              nyval 
  
(I styrelsen kvarstår Britt-Marie Olsson med 1 år kvar av sin mandatperiod) 
  
§ 20 Val av två revisorer och en ersättare 
Till revisorer för ett år väljs   Kerstin Edvinsson         omval 
                                               Bengt Henriksson           omval 
Till ersättare för ett år väljs    Bengt Strömvall            omval 
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§ 21 Val av ombud och ersättare till årets distriktsstämma 
Årsmötet väljer Gun-Britt Fredriksson, Sven Martinsson, Kerstin Nilsson och Lorna Waern 
till ombud vid årets distriktsstämma. 
  
§ 22 Val av två ledamöter och två ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 
Till ordinarie ledamot för 2 år väljs        Alice 
Halfvordsson                      omval                                                                             Ann
-Charlotte Skoogh               omval 
Till ersättare för 2 år väljs                       Lillemor Edström              nyval 
                                                                  Inger Gustavsson               nyval 
  
§ 23 Val av en ledamot och en ersättare till Pensionärsrådet i norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
Till ordinarie ledamot för 2 år väljs        Alice Halfvordsson                      omval 
Till ersättare för 2 år väljs                       Ann-Charlotte Skoogh       nyval 
  
§24 Val av valberedning, 3 ledamöter 
Årsmötet föreslår omval av sittande valberedning dvs Alice Halfvordsson, 
Ann-Charlotte Skoogh och Kerstin Gråberg, vilka har gjort ett mycket bra arbete. 
Samtliga ställer upp för omval ytterligare ett år. 
Årsmötet beslutar att som valberedning till nästa årsmöte välja ovan nämnda medlemmar. 
  
§ 25 De stadgeenliga årsmötesförhandlingarna avslutas 
Kjell Pettersson tackar mötets deltagare samt önskar den nya styrelsen lycka till. Han 
förklarar därefter årsmötesförhandlingarna för avslutade och lämnar över ordförandeklubban 
till föreningens valda ordförande Sven Martinsson. 
  
§ 26 Avtackning 
Ordförande överlämnar blommor och present till Kjell Persson som ett stort tack för det 
mycket goda arbete som kassör i föreningen han har lagt ner under ett flertal år. Kjell har 
också haft uppdrag som klubbmästare. 
Blommor överlämnades till Eivor Leander som tack för det stora arbete hon lägger ner för 
vår studieverksamhet. 
Blommor och present överlämnades också till Ingela Hedlund, avgående klubbmästare, som 
tack för ansvarig för festkommittén samt för nedlagt arbete i styrelsen. Övriga deltagare i 
festkommittén avtackades med blommor. 
Blommor överlämnades till Kjell Pettersson som lett årsmötesförhandlingarna och till 
Kerstin Edvinsson som tack för parentationen. 
  
§ 27 Information från kommittéerna 
Eivor Leander, studieansvarig, informerade om studiecirklar som avses komma igång, 
Gun Dahlberg, friskvårdsansvarig, gav information från ett möte om Hälsa-och friskvård som 
hon deltagit i och Lorna Waern, reseansvarig, informerade om en kommande resa under 
våren. Lorna informerade också om att 15 medlemmar hade infunnit sig till vår nya aktivitet 
att ”att gå ut och äta lunch tillsammans”, vilket var mycket uppskattat. 
Gun-Britt Fredriksson, ny klubbmästare, hade tillsammans med en ny klubbkommitté, 
planerat en påskbuffé i SPF-lokalen, vilken hon informerade om. 
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§ 28 Ordförande har ordet 
Sven Martinsson tackar för förtroendet att ånyo bli vald till ordförande för föreningen samt 
hälsar de nya ledamöterna i styrelsen välkomna och hoppas på ett givande 
styrelsesamarbete. 
Ordförande Sven önskar alla varmt välkomna till nästa månadsmöte som är den 30 mars i 
Södra skolans matsal. Då kommer sångerskan Bente Hjelm och underhåller med ”Gott 
gammalt svenskt”. 
  
Årsmötet avslutas med tårta, kaffe och lotteri. 
  
  
  
Vid protokollet                                                              Justeras 
  
  
  
Ingela Hedlund                                        Sven Martinsson                Kjell Pettersson 
Sekreterare                                               Ordförande                         Ordförande 
                                                                  
  
Sven-Göran Byh                                                            Gun Dahlberg  
 


