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Protokoll från SPF Seniorerna Vreta klosters Årsmöte 2018-02-14 

 
Plats: Restaurang Tre Bröder Ljungsbro 
Tid: 15:00 -15:50 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Vindeby öppnade årsmötet och hälsade alla närvarande medlemmar 
välkomna. 
 
§ 2 Parentation 
Minnet av medlemmar som avlidit under verksamhetsåret 2017 hedrades med ett tänt ljus 
och en tyst minut. Därefter framförde Per-Olof Ståhl, Göran Ring och Stig Lindström 
Larghetto ur Divertimento nr 2 för tre klarinetter av Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
§ 3 Frågan om mötet är behörigen utlyst 
Kallelse till årsmötet fanns i Linköpingskretsens programblad för våren 2018. Distribution av 
programmen utfördes under första veckan i januari 2018. Mötet befanns behörigen utlyst. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes 
 
§ 5 Val av funktionärer 
Christer Vindeby valdes att leda årsmötesförhandlingarna 
Wivi-Anne Tjäder valdes till sekreterare. 
Katarina Dahlström och Per-Olof Ståhl valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse för 2017 
Verksamhetsberättelsen (Årsmöteshandlingar) har publicerats på webben. En 
innehållspresentation framfördes av Wivi-Anne Tjäder. Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
§ 7 Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska redovisningen har publicerats på webben i dokumentet 
”Årsmöteshandlingar”. Ingrid Hast gjorden en muntlig redogörelse och visade bilder av 
resultaträkning, balansräkning och aktiviteter. Vid förra årsmötet lämnade Per-Olof Ståhl ett 
förslag på hur kapital kan placeras för ett ge ränteavkastning, men ändå vara en säker 
placering. Ingrid Hast redogjorde för den undersökning som gjorts under året och 
föreningens styrelse har beslutat att inte göra någon omplacering av kapital då 
avkastningen skulle uppgå till max 86 kr/år. 
Årsmötet beslutade godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
Den av föreningens styrelse beslutade budget för 2018 redovisades. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Revisor Sonja Wiggur tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningar samt 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
Ordförande Christer Vindeby tackade revisorerna för utfört arbete. 
 



  

SPF Seniorerna Vreta kloster 

 

c/o Christer Vindeby, Runkällevägen 15,  590 72 Ljungsbro 

Tel 013-661 85, E-post: c.vindeby@aol.se 

Bg5088-9344 

www.spfseniorerna.se/vretakloster 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 2017 års förvaltning 
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 
 
§ 10 Medlemsavgifter för 2019 
Vid SPF:s kongress 13 – 15 juni 2017 beslutades att medlemsavgiften till förbundet ska 
höjas med 30 kr från och med 2019. 
Föreningarna har därför i uppdrag att vid sina årsmöten behandla ökningen av 
medlemsavgiften för år 2019. 
Efter votering och rösträkning genom handuppräckning beslutade årsmötet att 
medlemsavgiften ska höjas med 30 kr från och med 2019. 
 
§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer 
Årsmötet samtyckte till att någon ersättning inte ska betalas till styrelsen, revisorer eller 
funktionärer helt i enlighet med tidigare år.  
 
§ 12 Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit. Ordförande Christer Vindeby uppmanade årsmötet att 
inkomma med önskemål och synpunkter samt att inlämna motioner för att stötta styrelsen i 
dess arbete. 
 
§ 13 Behandling av förslag från förbundet, distriktet eller föreningens styrelse 
Förslag som inkommit från förbundet avsåg medlemsavgiften för 2019 och har behandlats 
under § 10. 
Inga förslag har inkommit från distriktet. 
Hedersmedlemskap kan av årsmötet tilldelas särskilt förtjänt medlem i föreningen. Detta i 
enlighet med § 9 i normalstadgar för förening inom Sveriges Pensionärsförbund (SPF). 
Styrelsen lämnar därför förslaget att Kerstin Larsson utses till föreningens första 
hedersmedlem. Kerstin har varit medlem och aktiv i föreningen under 14 år och varit 
delaktig i styrelsearbetet som ledamot, kassör, reseledare, mottagare av anmälningar och 
värdinna. 
Hon har med sin energi, glädje och kunskap bidragit till en mycket positiv utveckling av 
föreningen. 
Årsmötet beslutade enhälligt att utse Kerstin Larsson till föreningens första hedersmedlem. 
 
§ 14 Val av ordförande 
Valberedningens förslag till ordförande var Christer Vindeby. Årsmötet beslutade med 
acklamation att välja Christer Vindeby till ordförande i 1 år. Christer Vindeby tackade 
årsmötet för förtroendet. 
 
§ 15 Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag: 
Ledamot Bertil Andersson                        2 år nyval 
Ledamot Wivi-Anne Tjäder                       2 år omval 
Ledamot Anki Onmalm                             2 år omval 
 
Årsmötet valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. 
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§ 16 Val av revisorer 
Valberedningens förslag var: 
Revisor Yvonne Kylborn                      omval 1 år 
Revisor Sonja Wiggur                          omval 1 år 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 17 Val av ombud till distriktsstämman 
2018 ska distriktsstämman ska hållas i Kisa den 11 april. Någon kallelse till 
distriktsstämman har ännu ej kommit föreningen till del. Årsmötet beslutade därför att 
styrelsen utser deltagare som jämte ordföranden representerar SPF Seniorerna Vreta 
kloster vid distriktsstämman. 
 
§ 18 Antal ledamöter i valberedningen 
Under 2017 har föreningen haft tre ledamöter med Kristina Johansson som 
sammankallande. Valberedningens förslag var att antalet ledamöter ska vara tre även under 
2018. Årsmötet godkände. 
 
§ 19 Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 
Följande förslag förelåg: 
Kristina Johansson                          omval 1 år 
Kristina Andersson                          omval 1 år 
Ulla-Britt Ström                                omval 1 år 
 
Årsmötet beslutade enligt förslaget och att Kristina Johansson är ordförande och 
sammankallande. 
 
§ 20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 21 Avtackningar 
Christer Vindeby framförde föreningens tack till avgående styrelseledamoten Kerstin 
Larsson och avtackade henne med blommor och ett tacktal för hennes mycket stora 
engagemang för SPF Seniorerna Vreta kloster. Årsmötet tackade med applåder och 
stående ovationer. 
 
§ 22 Mötet avslutas 
Christer Vindeby tackade för visat intresse och såg med glädje att 136 medlemmar anslutit 
till årsmötet. Han tackade också alla som på olika sätt varit och är engagerade inom 
styrelsearbetet, aktiviteter, månadsmöten och allt övrigt föreningsarbete. 
Mötet avslutades. 
Kerstin Larsson tackade för dagens årsmötesförhandlingar och tackade också styrelsen för 
gott samarbete genom att överlämna askar med geléhjärtan på Alla Hjärtans Dag. 
Kerstin Larsson tackade också för sin utmärkelse som hedersmedlem och för all 
uppskattning som hon mottagit. Karl-Erik Eriksson, Per-Olof Ståhl, Stig Lindström och 
Göran Ring fick också askar med geléhjärtan som tack för sina insatser under dagens 
årsmöte. 
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