
Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas årsmöte
måndagen den 28 februari 2022 

§1. Mötet öppnas 
Ordförande inledde med hälsa alla varmt välkomna och noterade med glädje a7 så många medlemmar hörsammat 
kallelsen.
 
§2. ParentaAon över under året avlidna medlemmar 
Birgi7a Rolöf höll en parentasion och tände ljus för de tre?o medlemmar som avlidit under 2020 och 2021. 
Avslutades med psalmen ”Härlig är jorden”.

§3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till a7 leda förhandlingarna valdes Göran Karlsson och Ill sekreterare Per? Rolöf.

§4. Val av justeringsmän / rösträknare 
Till justerare/rösträknare valdes Bo Andersson och Karl-Erik Olsson.

§5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
Kallelse Ill årsmöte har ske7 genom utskick Ill medlemmarna, på föreningens hemsida och facebooksida samt genom
mailutskick. Mötet ansåg a7 årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§6. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes.

§7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberäNelse för år 2021 
Ordföranden noterade a7 föreningen trots pågående pandemi haS omfa7ande verksamhet. Mötet godkände 
verksamhetsberä7elsen som lades Ill handlingarna.

§8. Föredragning av balans- och resultaträkning 2021 
Årsmötet godkände balans- och resultaträkningen för 2021.  

§9. Föredragning av revisorernas beräNelse för år 2021 
Enligt revisorernas berä7else Illstyrks a7 styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den Id revisionen omfa7ar.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2021 
Årsmötet beslutade a7 bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§11. Fastställande av budgeten för 2022 
Mötet beslutade a7 godkänna föreliggande förslag Illbudget för 2022.

§12. Fastställande av årsavgiQen för 2023 
Styrelsen föreslog a7 årsavgiSen för 2023 lämnas oförändrad det vill säga SEK 250. Årsmötet beslutade enligt 
styrelsens förslag.
 
§13. Styrelsen föreslår årsstämman besluta aN utöka antalet styrelseledamöter med 2 ledamöter, från 7 All 9.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 



§14. Val av ordförande All styrelsen för 1 år 
Till ordförande för 1 år valdes Lise7e Lindenström.

§15. Val av styrelseledamöter 
Till styrelsen för 2 år valdes Kajse-Bri7 Andersson, Arto Gajdarzjiskij, Thomas Barthold och ChrisIna Gyllenklint.
Tillstyrelsen för 1 år valdes Bernt Kjellgren, Lizbeth Norum och Ingela Hedlund.
I styrelsen kvarstår Eva Olsson 1 år.

§16. Val av 2 revisorer och 1 ersäNare för vardera 1 år 
Till ordinarie revisorer 1 år valdes Håkan Byh och Gunnel Karlsson samt Ill ersä7are Torbjörn Kock.

§17. Val av representanter All Kommunala Pensionärsrådet (KPR), 2 ordinarie och 1 ersäNare för 2 år
Till ordinarie valdes Lena Kock och Anne Byh, och Ill ersä7are Ingela Hedlund och Inger Gustafsson (vald Ill 2023).

§18. Val av ombud och ersäNare All årets distriktsstämma 
Årsmötet beslutar a7 låta styrelsen inom sig utse ombud.

§19. Val av valberedning, 3 ledamöter för 1 år 
Till valberedning valdes Lars Gustafsson (sammankallande), Barbro Rehnberg och Gunilla Almstedt.

§20. Mötesförhandlingarna avslutas 
Ordföranden för årsmötet tackade mötets deltagare samt önskade den nya styrelsen lycka Ill. Därmed förklarades 
förhandlingarna avslutade och ordet lämnades över Ill styrelsens nya ordförande Lise7e Lindström.

§21. Avtackning 
Ordförande Lise7e Lindenström tackade presidiet Göran Karlsson och Per? Rolöf med var sin blombuke7. Hon 
tackade också avgående ordförande Birgi7a Rolöf och styrelseledamöterna Rolf Weibull och Anne7e Andeling samt 
avgående valberedare Gunn-Bri7 Fredriksson och Ann-Charlo7e Payne-Skoogh med blommor. Blommor 
överlämnades också Ill avgående studiecirkelledare KersIn Gråberg, Lars och Gunilla Gustafsson, Lorna Waern, Anita 
Bergstedt, Eva Åberg och Siv Strömvall.

§22. Kaffe serveras 
På grund av oförutsedda händelser inleddes årsmötet med kaffe och tårta (från Holgers i Säffle).

§23. Sedvanliga månadsmötespunkter 
Årsmötet ansåg a7 denna punkt utgår och informaIon ges vid nästkommande månadsmöte.

§24. Mötets avslutning 
Lise7e Lindenström tackade för förtroendet och hälsade den nya styrelsen välkommen Ill kommande arbete.

(signaturer nästa sida)
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