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Protokoll fört vid årsstämma i SPF Seniorerna Fårö 2020-02-24

Plats: Fårö Församlingshem
Närvarande: 43 medlemmar, se separat närvarolista

Årsstämman öppnas
Ordförande Eva Johansson började mötet med att läsa dikten ”Dagen är din”.
Hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
  
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Yngve Ohlsson valdes att leda årsstämmans förhandlingar och till sekreterare 
valdes Siv Söderdahl.

§ 2. Val av två justeringsmän samt två rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lena Korp och Eva Grafström.

§ 3. Godkännande av kallelsen
Kallelse till stämman fanns med i utskicket till jul och har funnits att läsa på föreningens 
hemsida, annonserad i Gotlands Media och på vår anslagstavla. De närvarande godkände 
årsstämmans utlysande.

§ 4. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes och godkändes av medlemmarna.
  
§ 5. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för år 2019 föredrogs av ordförande Eva Johansson.
Verksamhetsberättelsen godkändes av medlemmarna

§ 6. Beslut om resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassör Laila Persson och godkändes av 
medlemmarna. 

§ 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
Revisor Stig Norrby läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för 
år 2019.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
De närvarande medlemmarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§ 9. Eventuella ersättningar till styrelse och revisorer
Vad beträffar eventuella ersättningar till styrelse och revisorer sker ingen förändring från 
föregående år. Resekostnadsersättningen blir således 2500 kr. Stämman beslöt att så skall ske.
I övrigt finns inga ersättningar. 
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§ 10. Förslag från distriktet, förbundet och föreningens styrelse
Inga förslag fanns att föredra varför denna punkt utgår.
 
§ 11. Beslut om budget-, mötes- och aktivitetsplan för verksamhetsåret 2020
Kassör Laila Persson föredrog utarbetat förslag till budget för 2020 vilken godkändes av 
stämman. 

Mötes- och aktivitetsplan för 2020 föredrogs av ordförande Eva Johansson. 
Ordförande påpekade att planen funnits med i julbrevet och undrade om det fanns fler förslag 
på aktiviteter. Distriktets ordförande Britt Ohlsson föreslog kortspel av olika slag. Britt är 
villig att ställa upp som ledare. Förslaget diskuterades och mötet beslöt att efterhöra intresset 
hos medlemmarna. 

§ 12. Beslut om årsavgift för 2021
Beslöts att årsavgiften 2021 förblir oförändrad således 250 kr för medlem och vän medlem 
100 kr. 

§ 13. Beslut om antal styrelseledamöter.
Stämman beslöt att styrelseledamöterna skall vara 7 st.

§ 14. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag föredrogs av Britt Ohlsson. 

a) Valberedningen föreslog nyval av Eva Johansson som valdes till ordförande på 1 år.
 
b) Valberedningen föreslog som ledamöter på 2 år
Siv Söderdahl – omval
Birgitta Tordling Liller – omval
Jan Nordin – nyval

c) Birgitta Alkin på 1 år – fyllnadsval (efter Inger Broman)

Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av revisorer
Som ordinarie revisor på 2 år omvaldes Stig Norrby. Som fyllnadsval på 1 år valdes 
Måns Lagerlöf som ersätter Åke Didriksson som flyttat till fastlandet. 
Som ersättare på 1 år utsågs Arne Korp – nyval. 
Stämman valde revisorer enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av 3 ombud och 1 ersättare till distriktsstämman
Som ombud valdes (självskriven) Eva Johansson, Siv Söderdahl och Jan Nordin och som 
ersättare Hans Engström.
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§ 17. Val av 2 ledamöter till Ann-Marie Werkelins stipendiefond
Som ledamöter omvaldes Birgitta Alkin och Lilleba Bolthzius.

Ordförande Eva Johansson sade att i år finns inga stipendiater i Fårösundsskolans 9.de klass.
Stämmans ordförande Yngve Ohlsson redogjorde när och varför denna stipendiefond 
bildades. 

§ 18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Beslöts att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

§ 19. Val av valberedning
Som valberedning valde stämman Britt Ohlsson (sammankallande), Kjell Mathson och Laila 
Persson. 

§ 20. Övriga frågor
 Ordförande Eva Johansson har ordet:

– Meddelade att kaffepriset kommer att höjas till 30 kr fr.o.m. mars månad 2020.
– Nästa möte äger rum den 9 mars. Eventuellt kommer vi att få lära oss om yoga och 
hur denna gymnastik stärker vår kropps hälsa.

 Distriktets ordförande Britt Ohlsson informerar om kommande händelser:
–Förslag till Förbundets stadgeändringar där Fårö SPF ställt en del frågor. Bl.a. 
föreslås att årsmöten skall hållas vartannat år. Jag återkommer så snart vi vet mer.
– Psykisk ohälsa bland äldre medlemmar. Den 28 april håller psykiatiker 
Ulla-Britt Nyberg ett föredrag i Visby. Dokument härom sänds till samtliga 
föreningar.
– Den 2 april äger Distriktets årsmöte rum.
– Den 25 september anordnas Distriktets aktivitetsdag. 
– Vad beträffar pensionärsrådet är det för tillfället bedrövligt. Inga möten hålls och 
inga svar får vi på våra frågor. Bl.a. frågan om särskilda bosättningar för äldre m.fl. 
viktiga frågor.
– Röda Korset håller på att inventera alla ensamhushåll på Gotland. Däri ingår 
huruvida det finns en värmekälla, tillgång på vatten från pump på gården samt vilka 
som har hemtjänst m.m.

 Stämmans ordförande Yngve Ohlsson påtalade vikten om att tjata kan ge resultat. 
Ärendet i det här fallet handlade om avsaknad av elförsörjning vid strömavbrott kontra
mobiltelefon. 
 

§ 21. Mötet avslutas
Ordförande för stämman Yngve Ohlsson tackade för sig och sekreterare Siv Söderdahl som 
fått förtroendet att leda mötet och avslutade stämman,

Ordförande Eva Johansson tackade presidiet och överlämnade varsin blomma samt tackade de
närvarande medlemmarna för visat intresse.
Avgående kassör Laila Persson avtackades för den tid hon arbetat i styrelsen av ordförande 
Eva Johansson och tilldelades en tavla. 
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Efter mötet bjöds medlemmarna på smörgåstårta och kaffe.

Efter att vi ätit av Café Maffens goda smörgåstårta fick vi lyssna till dagens föredrag som 
hölls av Fårös mångsysslare David Ruthström. David berättade om sitt liv och sina uppdrag 
och vilka möjligheter det finns om bara man kan se och förverkliga dom.  
Vår ständige lotteriförsäljare Aina Hjärne sålde lotter och tackade alla som köpt lotter samt 
gratulerade alla vinnare.

Fårö dag som ovan

Siv Söderdahl Yngve Ohlsson
Mötessekreterare Mötesordförande

Justeras:

Lena Korp Eva Grafström

Protokollet har godkänts och undertecknats av valda justeringsmän 2020-03-02
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