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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas ÅRSMÖTE  
måndagen den 25 februari 2019 kl 16.30 i Södra skolans matsal 
 
Närvarande: Ordförande Birgitta Rolöf samt cirka 80 medlemmar 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande inleder mötet med att hälsa alla varmt välkomna och uppmärksammar att 
många har slutit upp, men påpekade också att det är viktigt att vi alla som kan hjälps åt 
med de uppgifter som gör att en förening hålls levande. Vi är dock en förening med 
många aktiviteter som leds av våra medlemmar, vilket också uppmärksammades. Med 
de inledande orden förklarades årsmötet öppnat. 
 
§ 2  Parentation 
Birgitta Rolöf håller en stämningsfull parentation och Lorna Waern tänder ett ljus för 
de 16 medlemmar som har avlidit under året. Parentationen avslutas med att 
medlemmarna sjunger ”Härlig är jorden” med stöd av kören och med ledning av 
Marguita Lundell på gitarr. 
 
§ 3  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Till att leda de stadgeenliga förhandlingarna väljs Sven Martinsson och till sekreterare 
väljs Ingela Hedlund. 
 
§ 4  Val av justeringsmän och rösträknare 
Till att justera mötets protokoll och tillika vara rösträknare väljs Arne Frisk och Elsa 
Halldan. 
 
§ 5  Mötets stadgeenliga utlysande 
Kallelse till årsmötet har skett genom utskick till medlemmarna, har funnits på 
föreningens hemsida samt varit införd under ”Föreningsnytt” i Provinstidningen 
Dalsland. Mötet anser därmed att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
 
§ 6  Föredragningslista 
Föredragningslistan föredras och fastställs enligt liggande förslag 
 
§ 7  Verksamhetsberättelse 
Föreningens verksamhetsberättelse för 2018 föredras av Sven Martinsson. Han 
noterar bl.a. att medlemsantalet fortsätter att minska men att föreningen har en 
omfattande verksamhet med studieverksamheter, resor, fester, friskvård m.m. 
Mötet godkänner därefter verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. 
 
 
 



 
§ 8  Resultat- och balansräkning 2/4 
I frånvaro av kassören föredrar Sven Martinsson 2018 års resultat-och balansräkning. 
Årsmötet godkänner föreliggande resultat-och balansräkning för 2018. 
 
§ 9  Revisorernas berättelse 
I frånvaro av revisorerna redovisar Sven Martinsson revisorernas berättelse i vilken 
de tillstyrker 
att i enlighet med balansräkningen per den 31 december 2018 visar årets resultat 
 ett underskott på kronor 4148,25 vilket överförs i ny räkning 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 
 
§ 10  Ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
§ 11  Budget för år 2019 
Styrelsens förslag till budget för 2019 redogörs av Sven Martinsson. Fråga ställs 
angående kostnad för Åmåls Föreningsarkiv. Styrelsen har ingen avsikt att ändra 
medlemskapet där. Birgitta Rolöf informerar om att budgeten påverkas av att 
förbundet har ökat sin andel av årsavgiften. 
Det lagda förslaget till budget innebär ett underskott på 6 tkr. 
Mötet beslutar, med ovanstående notering, att godkänna föreliggande förslag till 
budget för 2019. 
 
§ 12  Årsavgift 2020 
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2020 lämnas oförändrad, dvs 250 kr. 
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 
 
§ 13  Antal styrelsemedlemmar 
Enligt stadgarna bör styrelsen bestå av ett udda antal ledamöter utan några ersättare. 
Årsmötet beslutar att ha samma antal ledamöter som föregående år, dvs 1 ordförande 
och 8 ledamöter. 
 
§ 14  Val av ordförande 
Till ordförande för 1 år väljs Birgitta Rolöf omval 
 
§ 15  Val av styrelsemedlemmar 
Till styrelseledamöter för 2 år väljs Rolf Weibull  omval 
 Lorna Waern omval 
 Lisette Lindenström nyval 
 Eva Olsson nyval 
Till styrelseledamot för 1 år väljs Sven Martinsson omval 
 
( i styrelsen kvarstår Britt-Marie Olsson, Berndt Kjellgren och Lena Kock) 
 
 
 
 
 



§ 16  Val av studie och reseansvariga 3/4 
Studieansvarig 
Som studieansvarig för 2 år och till styrelsen adjungerad väljs Ingela Hedlund 
Reseansvariga. 
Som reseansvariga för 1 år och till styrelsen adjungerade väljs Anita Bergstedt och Marianne 
Carlsson 
 
§ 17  Val av två revisorer och en ersättare 
Till revisor för 1 år väljs Inga Eriksson omval 
 Inger Wilhelmsson omval 
Till ersättare för 1 år väljs Håkan Byh nyval 
 
§ 18  Val av ombud och ersättare till årets distriktsstämma 
Årsmötet beslutar att styrelsen utser ombud till årets distriktsstämma. 
 
§ 19  Val av valberedning 
Årsmötet föreslår omval av sittande valberedning. 
Årsmötet beslutar att som valberedning till nästa årsmöte välja Ann-Charlotte Payne-Skoogh, 
Lars Gustafsson och Kerstin Gråberg. 
 
§ 20  Val av representanter till Kommunala pensionärsrådet 
SPF Åmåliterna har 2 ordinarie och 2 ersättare som representanter i Kommunala 
pensionärsrådet (KPR). Tre representanter kvarstår ett år och en representant ska väljas för 
två år. 
Inger Gustafsson omväljs på 2 år som ersättare(har varit ordinarie)  
Lena Kock väljs som ordinarie med 1 år kvar (har varit ersättare) 
Alice Halfvordsson , ordinarie och Ingela Hedlund, ersättare, kvarstår 1 år. 
 
§ 21  De stadgeenliga årsmötesförhandlingarna avslutas 
Sven Martinsson tackar mötets deltagare samt önskar den nya styrelsen lycka till. Han 
förklarar därefter årsmötesförhandlingarna för avslutade och lämnar över ordet till 
föreningens valda ordförande. 
 
§ 22  Avtackning 
Ordförande Birgitta Rolöf överlämnar blommor till Lars Gråberg, som lagt ner mycket arbete i 
föreningen. Han har ingått i styrelsen i 19 år, varav 7 år som ordförande. Lars har dessutom 
varit cirkelledare i ett flertal år. Blommor överlämnas också till Eivor Leander, en eldsjäl som 
studieansvarig i många år, till Bengt Henriksson mångårig körledare och till Kerstin Nilsson, 
avgående sekreterare efter sex år. 
Kaffegruppernas eldsjälar Marianne Lindberg, Gittan Byh , Gun Andersson, Britta Karlsson 
och Reidun Wold-Olsen får också motta en blomma. 
Ordförande avslutar med att framföra ett varmt tack till alla för det stora arbete de lagt ner till 
föreningen. 
Ett tack och en blomma får också dagens årsmötesordförande och sekreterare. 
 
§ 23  Sedvanliga månadsmötespunkter 
Anne Byh, läkemedelsansvarig och Lena Kock, friskvårdsansvarig, informerar från möte i 
regionen angående läkemedelskonsumtion och om hur vi ska ta hand om vår hälsa, framförallt 
minska risken för fallolyckor, vilka har en stor skadefrekvens hos äldre. 
 
 
 



 
§ 24  Ordförande har ordet 4/4 
Birgitta Rolöf tackar för förtroendet att ånyo få leda föreningens arbete under ett 
verksamhetsår och hon hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna samt ser med 
tillförsikt fram emot kommande styrelsearbete. 
Ordförande tackar alla medlemmar som med ett stort engagemang bidragit till att flytten till 
vår nya lokal i gamla Tingshuset har kunnat genomföras. 
Därefter önskar ordförande alla varmt välkomna till nästa månadsträff som är den 25 mars i 
Södra skolans matsal. Agnes Kjellberg från Familjens jurist informerar om 
Framtidsfullmakter. 
 
Årsmötet avslutas med semla, kaffe och lotteri. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Ingela Hedlund Sven Martinsson Birgitta Rolöf 
Mötessekreterare Mötesordförande Ordförande 
 §§ 4-21 §§ 1-3, 22-25 
 
 
 
 
 
 
 Arne Frisk Elsa Halldan 


