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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas årsmöte måndagen den 24 
februari 2020 kl 14.00 i Tingshuset 
 

Närvarande: Ordföranden Birgitta Rolöf och 75 medlemmar 

 

§1. Mötet öppnas 

Ordförande inledde mötet med att hälsa alla varmt välkomna och uppmärksammade att så 

många har kommit till årsmötet. Med de inledande orden förklarades årsmötet öppnat. 

 

§2. Parentation 

Birgitta Rolöf höll en stämningsfull parentation och Lorna Waern tände ett ljus för de 19 

medlemmar som avlidit under året. Parentationen inleddes och avslutades med att SPF-kören 

”Likören” sjöng psalmerna ”Härlig är jorden” och ”Lär mig du skog” under ledning av Lars 

Skogsberg och på gitarr Marguita Lundell. 

 

§3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Till att leda de stadgeenliga förhandlingarna valdes Göran Karlsson och till sekreterare valdes 

Lisette Lindenström. 

 

§4. Val av justeringspersoner och rösträknare 

Till att justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare valdes Margit Andersson och 

Lena Kock. 

 

§5. Mötets stadgeenliga utlysande 

Kallelse till årsmötet har skett genom utskick till medlemmarna, på föreningens hemsida och 

Facebook sida och genom mailutskick. Mötet ansåg därmed att årsmötet var stadgeenligt 

utlyst. 

 

§6. Fastställande av föredragningslistan 

Efter att under punkt 16 stryka val av studieansvarig, godkändes föredragningslistan. 

 

§7. Verksamhetsberättelse 

Föreningens verksamhetsberättelse för 2019 föredrogs av Göran Karlsson. Han noterade att 

föreningen har en omfattande verksamhet med studiecirklar, resor, fester, friskvård med mera. 

Mötet godkände därefter verksamhetsberättelsen och lade den till handlingarna. 

 

§8. Resultat- och balansräkning 

Göran Karlsson och kassör Rolf Weibull föredrog 2019 års resultat- och balansräkning. En 

fråga ställdes vad som avsågs med ”Deltagaravgifter 24 600 kr”. Rolf Weibull förklarade att 

det avser den 10-krona som tas ut av alla som använder föreningslokalen till exempel vid 

studiecirklar eller vid uthyrning. 

Årsmötet godkände därefter handlingarna. 

 

§9. Revisorernas berättelse 

Göran Karlsson redovisade revisorernas berättelse i vilken de tillstyrker: 

Att i enlighet med balansräkningen per den 31 december 2019 visade årets resultat ett 

underskott på 5 886:90 kronor 
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Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar  

 

§10. Ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

§11. Budget för år 2020 

Förslag till budget redovisades av kassören Rolf Weibull. Mötet beslutade att godkänna 

föreliggande förslag till budget för 2020. 

 

§12. Årsavgift för 2021 

Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2021 lämnas oförändrad, det vill säga 250 kronor. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

§13. Antal styrelseledamöter 

Enligt stadgarna bör styrelsen bestå av ett udda antal ledamöter utan ersättare. Årsmötet 

beslutade at ha samma antal ledamöter som föregående år, det vill säga en ordförande och åtta 

ledamöter. 

 

§14. Val av ordförande 

Till ordförande för 1 år omvaldes Birgitta Rolöf. 

 

§15. Val av styrelseledamöter 

Till styrelsen för 2 år valdes Berndt Kjellgren, omval, Annette Andeling, nyval, Lizbeth 

Norum, nyval samt Ingela Hedlund, nyval. 

I styrelsen kvarstår Rolf Weibull, Lisette Lindenström, Eva Olsson samt Lorna Waern. 

 

§16. Val av reseansvariga 

Som reseansvariga för 1 år och till styrelsen adjungerade, valdes Margit Andersson och Bo 

Andersson. 

 

§17. Val av två revisorer och en ersättare 

Till revisor för 1 år valdes Inger Vilhelmsson, omval, Håkan Byh, nyval, och som ersättare 

Gunnel Karlsson, nyval. 

 

§18 Val av ombud och ersättare till årets distriktsstämma 

Årsmötet beslutade att styrelsen inom sig utser ombud till årets distriktsstämma. 

 

§19. Val av valberedning 

Årsmötet beslutade välja Gun-Britt Fredriksson som sammankallande och Ann-Charlotte 

Payne-Skoogh samt Lars Gustafsson som ledamöter på 1 år. 

 

§20. Val av representanter till Kommunala pensionärsrådet 

Årsmötet beslutade välja om Alice Halfvordsson och Lena Kock på 2 år samt Ingela Hedlund 

som ersättare på 2 år. Inger Gustafsson, ersättare, har 1 år kvar av mandattiden. 

 

§21. Mötesförhandlingarna avslutas. 

Göran Karlsson tackade mötets deltagare samt önskade den nya styrelsen lycka till. Han 

förklarade därefter årsmötesförhandlingarna för avslutade och lämnade över ordet till Birgitta 

Rolöf, ordförande. 
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§22. Avtackning 

Ordförande Birgitta Rolöf tackade mötesordföranden Göran Karlsson och mötessekreteraren 

Lisette Lindenström för genomförandet av årsmötet och överlämnade en vacker blombukett 

till var och en. Hon tackade också avgående styrelseledamöterna Sven Martinsson, Lena Kock 

och Britt-Marie Olsson för deras arbete i styrelsen och överlämnade blommor även till dem. 

Den avgående resekommittén Marianne Carlsson och Anita Bergstedt avtackades likaså för 

deras uppskattade reseprogram med blombuketter. Kerstin Gråberg som länge varit drivande i 

valberedningen, avtackades även hon med blommor. 

Kaffegruppen tackades för sitt arbete under året med en ros till var och en. 

 

§23. Sedvanliga månadsmötespunkter 

Studieansvariga Ingela Hedlund informerade om att en kurs i tysk konversation har startat 

med Anita Bergstedt som ledare. Man har också som avsikt att starta en utbildning i 

smartphones/Iphones under mars månad. Intresse finns också för att starta en cirkel i engelsk 

konversation där nu ledare eftersöks. 

Friskvårdsombudet Lena Kock informerade om att en ny promenad kommer att genomföras 

på söndag den 1 mars son nu kommer att gå via Örnässkogen. Samling vid vår lokal 10.00. 

17 medlemmar kommer att delta i resan till Helsingfors i mars berättade avgående 

resekommittén Anita Bergstedt och Marianne Carlsson. 

 

§24. Mötets avslutning 

Birgitta Rolöf tackade för det fortsatta förtroendet att leda föreningens arbete och hälsade de 

nya styrelseledamöterna välkomna. Hon informerade om att nästa månadsmöte är den 30 mars 

då Lisette Lindenström berättar om sin resa till Sydafrika. 

Årsmötet avslutades med semla, kaffe och lotteri. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Lisette Lindenström  Göran Karlsson Birgitta Rolöf 

   Mötesordförande Ordförande 

   §4 - § 21  §1-3, 22 – 25 

 

 

 

 

 

   Margit Andersson Lena Kock 

 

 

 

 

 

 


