
 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Boken 
den 14 februari 2019 

 

Plats:  Drottninggården sal Eken Valjeviken 

Närvarande   110 medlemmar. 

 

Ordföranden Lennart Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Därefter hölls en parentation över de 12 medlemmar som avlidit under 2018. Namnen på de 

avlidna lästes upp samtidigt som ett ljus tändes. Därefter hölls en tyst minut. 

§1 Till ordförande för mötet valdes Nils Göransson 

Till sekreterare för mötet valdes Sven Eng 

Till att justera dagens protokoll , tillika rösträknare, valdes Ingmar Larsson och 

Ingmar Nilsson 

§2 Godkändes att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 

§3 Föredragningslistan godkändes. 

§4 Verksamhetsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 

§5 Resultat- och balansräkningen för 2018 redovisades och godkändes. 

§6 Revisionsberättelsen  för 2018 lästes upp av Ingrid Christensen. 

§7 I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året. 

§8 Beslöts att ersättning till styrelseledamöterna skall uppgå till 8000:- 

§9 Beslöts att ersättning till revisorerna skall uppgå till 500:- 

§10 Inga motioner fanns att behandla. 

§11 Styrelsens förslag till budget för 2019 redovisades och godkändes. 

§12 Beslöts att årsavgiften för 2019 skall vara oförämdrad. 

§13 Beslöts att antalet styrelseledamöter skall var 9 st. 

§14 Till ordförande för 1 år valdes Jan-Erik Gustafson. 

§15 Till styrelseledamöter på 2 år valdes Maj-Britt Larsson och Lars Göran 

Berglund. 



 Till styrelseledamöter på 1 år valdes Inger Eriksson, Lennart Lindqvist och Birgit 

Tidstrand Jacobsson 

§16 Till revisorer valdes Sven Eng och Ingrid Christensen. 

§17 Till revisorsuppleant valdes Bengt Fröberg. 

§18 Beslöts att ombud och ersättare till distriktsstämman väljer styrelsen. 

§19 Ombud och ersättare i kommunala pensionärsrådet väljs av styrelsen. 

§20 Representanter för boule, bowling, golf. qigong och målarcirkel väls av 

styrelsen. 

§21 Beslöts att valberedningen skall bestå av 3 personer. 

§22 Till ordförande i valberedningen valdes Sven Eng. Till övriga ledamöter valdes 

Ture Svensson och Torsten Persson. Samtliga valdes på 1 år. 

§23 Inga övriga frågor. 

§24 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 Efter mötet serverades kaffe och semla. Därefter underhöll Eva-Gun Westford 

på ett medryckande sätt om sitt långa liv som polis och privatperson. 

 Som avslutning blev det lottdragning med vin och blommor som vinster 

 

Vid protokollet 

 

Sven Eng     Nils Göransson 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

Ingmar Larsson    Ingmar Nilsson 

Justeringsman    Justeringsman 

     

  

 


