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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas årsmöte per capsulam 

februari 2021 
 

§1. Val av justeringspersoner 

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Karl-Erik Olsson och Pertti Rolöf. 

 

§2. Mötets stadgeenliga utlysande 

Då det inte varit möjligt att genomföra ett fysiskt årsmöte på grund av pandemin, har vi 2021 

valt att genomföra det via vanlig post och e-post, per capsulam. Kallelse till årsmötet har skett 

genom utskick till medlemmarna, på föreningens hemsida och Facebook sida och genom 

mailutskick. Medlemmarna röstade genom att pricka för ja/nej för varje punkt på 

föredragningslistan, där samtliga röstat ja på alla punkter, och sen skriva under denna med sin 

namnteckning. Vi har fått in 54 svar. Medlemmarna har därmed godkänt att årsmötet var 

stadgeenligt utlyst. 

 

§3. Fastställande av föredragningslistan 

Årsmötet har godkänt föredragningslistan. 

 

§4. Verksamhetsberättelse 

Årsmötet har godkänt verksamhetsberättelsen och den har lagts till handlingarna. 

 

§5. Resultat- och balansräkning 

Årsmötet har godkänt styrelsens förslag till balans- och resultaträkning för 2020 och dessa är 

lagda till handlingarna. 

 

§6. Revisorernas berättelse 

Revisorerna har i sin berättelse tillstyrkt 

Att i enlighet med balansräkningen per den 31 december 2020 årets resultat visade ett 

underskott på 2 256,90 kronor 

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar  

 

§7. Ansvarsfrihet 

Årsmötet har beslutat bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

§8. Budget för år 2021 

Årsmötet har beslutat att godkänna föreliggande förslag till budget för 2021. 

 

§9. Årsavgift för 2022 

Styrelsen har föreslagit att årsavgiften för 2022 lämnas oförändrad, det vill säga 250 kronor. 

Årsmötet har beslutat enligt styrelsens förslag. 

 

§10. Antal styrelseledamöter 

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

har beslutat att bifalla styrelsens förslag att minska antalet ledamöter till sju, det vill säga en 

ordförande och sex ledamöter. 
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§11. Val av ordförande 

Till ordförande för 1 år omvaldes Birgitta Rolöf. 

 

§12. Val av styrelseledamöter 

Till styrelsen för 2 år valdes Lisette Lindenström, omval och Eva Olsson, omval. I styrelsen 

kvarstår Bernt Kjellgren, Annette Andeling, Lizbeth Norum samt Ingela Hedlund. Rolf 

Weibull och Lorna Waern avgick ur styrelsen. 

 

§13. Till studieansvarig på ett år omvaldes Ingela Hedlund. 

 

§14. Val av reseansvariga 

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

Andersson. 

 

§15. Val av två revisorer 

Till ordinarie revisorer för 1 år valdes Håkan Byh, omval, och Gunnel Karlsson, nyval.  

 

§16. Till ersättare för revisorerna på 1 år valdes Kajse-Britt Andersson, nyval. 

 

§17 Val av ombud och ersättare till årets distriktsstämma 

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

 

§18. Val av valberedning 

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

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

 

§19. Val av representanter till Kommunala pensionärsrådet 

Årsmötet beslutade välja Annette Andeling, fyllnadsval, på 1 år som ordinarie och Inger 

Gustafsson, omval, som ersättare på 2 år. Lena Kock, ordinarie och Ingela Hedlund, ersättare 

kvarstår. 

 

§20. Mötesförhandlingarna per capsulam har avslutats. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Lisette Lindenström  Birgitta Rolöf 

   Ordförande 

 

 

 

 

 

Karl-Erik Olsson  Pertti Rolöf 

 


