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     Protokoll 

     Utskriftsdatum 

     2017-02-28 

 

 

SPF Rönnen 

898800-8663   

 

 

 

Art SPF Rönnens ordinarie årsmöte 

Datum 2017-02-23 

Plats Storstrand Öjebyn  

  

§ 01 Vice ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därmed årsmötet. 

    

§ 02 Kallelsen till årsmötet har utlysts genom personlig kallelse i Verksamhets- 

plan för år 2017 samt påminnelse i annons i P-T, vilket mötet godkänner som 

 behörig ordning. 

 

§ 03 Dagordningen fastställs som föreslagen.  

 

§ 04 Som funktionärer för årsmötet föreslår valberedningen 

 Ordförande       Lars-Erik Jonsson 

 Protokollförare   Margareta Wallström 

 Justeringsmän(2 st) tillika rösträknare: Anita Eriksson och Sonya Thelin- 

 Nilsson. 

 Pressansvarig     Bertil Berglund 

 Mötet godkänner förslagen. 

 

§ 05 Ordförande Lars-Erik Jonsson tackar för förtroendet. Han föredrar styrelsens 

 förvaltningsberättelse för 2016. Gunnel Jonsson förklarar resultaträkning och 

 balansräkning för 2016, varefter sekreteraren läser upp revisorernas berättelse. 

  

§ 06 Mötet godkänner de föredragna resultat- och balansräkningarna. 

 

§07 Mötet ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 

 

§ 08 En motion är inlämnad till detta årsmöte. Björn Grahn, ledamot i vår styrelse, 

föreslår att vi i likhet med hörselombud inrättar ett synombud i vår förening. 

 Mötet skickar förslaget vidare till distriktet.  

 

§ 09 Ang ersättningar till ledamöter i styrelsen, suppleanter och övriga funktionärer 

föreslår valberedningen oförändrat från föregående år.  

 Arvodena är alltså enl följande: 

 Styr ordf 3000 kr, kassör 3000 kr, sekr 2500 kr, registeransv 2500 kr, 

 reseledare 2500 kr. 

 Övriga styrelseledamöter utan särskilt arvode, revisorer samt valberedningen 

300 kr/år. Suppleanter samt representant i KPR 50 kr/sammanträde. 
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 Reseersättning utgår med den skattefria delen. Mötet godkänner styrelsens 

förslag och det övriga enl valberedningen. 

 

§ 10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017, som har gått ut samtidigt med 

inbjudan till årsmötet, måste revideras.  

 Bertil föredrar Verksamhetsplanen i år enl följande: Medlemsmötet i mars är 

flyttat till måndag den 20 mars. Piteå Havsbad har nämligen inte plats för oss på 

torsdagar utan vill flytta våra träffar till måndagar. Det godtar vi för marsmötet, i 

övrigt fortsätter vi att förhandla om de övriga medlemsmötena, så håll ögonen 

på annonserna i Piteå-Tidningen. 

  Mindre möten i resp byar, styrelsemötesdatum samt resor, se förtecknig. 

 Inge Nilsson, ansvarig för hemsidan, vill gärna veta när något nytt datum är 

fastställt. 

 Budgeten för år 2017 föredras av kassören och fastställs av mötet. 

Medlemsavgiften för år 2018 är 220 kr.  

  

§ 11 Som ordförande för ett år väljs Bertil Berglund, nyval. 

 Till ordinarie ledamöter i styrelsen för två år väljs Lars-Erik Karlsson, Björn 

 Grahn, Lennart Hansson, samtliga omval samt Lisbeth Lindmark, nyval. 

  

 Till suppleanter i styrelsen för ett år väljs Margit Karlsson, Sören Marklund, 

 Birgitta Gleerup och Elsy-Britt Fjällström, samtliga omval samt Britt Lundqvist, 

 nyval.  

 

§ 12 Till verksamhetsgranskare omväljs enl valberedningens förslag Stig Eriksson 

 och Gunilla Johansson. Till suppleanter väljs Anders Lundström, omval och 

 Claes Winberg, nyval.  

 

§ 13 Till valberedningen väljs Sören Marklund, sammankallande, Kerstin Eriksson 

och Gudrun Larsson, samtliga omval samt Clas Vinberg, nyval. 

 

§ 14 Till att representera SPF Rönnen på distriktsstämman 30 mars på landstings-    

huset i Luleå utses, förutom ordförande Bertil Berglund, Björn och Ulla Grahn, 

Lennart Hansson och Margareta Sandström samt Britt och Bernt Lundqvist. 

 Som ersättare väljs Kerstin Eriksson och Carl Lundberg. 

 

§ 15 Till ledamöter i omr.grupperna väljs för Hortlaxgruppen: Anita Eriksson, 

 Marietta Pettersson, Sonya Thelin Nilsson och Inge Nilsson, alla omval. 

För Infjärdengruppen väljs Beda Lundström, Tore Andersson, Gun-Britt 

Lindström, Bertil Berglund samt Margareta Wallström, samtl. omval. 

 För Norrfjärdengruppen väljs Lars-Erik Jonsson, Lisbeth Lindmark, Ingegerd 

Christoffersson, Sören Marklund och Britt Lundqvist, samtliga omval. 

 För Öjebygruppen väljs Björn Grahn, Ulla Grahn, Gudrun Larsson, Aste och 

Anita Blomstedt. 

  

 Som folkhälsogrupp väljs Inger Alm, Gunnel Nordström, Ulla Grahn och 

Ingemar Nordström, alla omval. 

 Som studieombud omväljs Bertil Berglund. 

 Som trafikombud omväljs Ingemar Nordström. 

 Som hörselombud omväljs Lars-Erik Jonsson. 
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 Till resekommittén väljs Bertil Berglund sammankallande, Gun-Britt 

 Lindström och Gun Bergdahl, samtliga  omval samt Björn Grahn, nyval. 

 Till kulturgruppen väljs Lisbeth Lindmark, Sonya Thelin Nilsson och 

 Lars-Erik Jonsson. 

 Som ansvarig för hemsidan omväljs Inge Nilsson. 

 Vår del av kyrkmarknaden sköter Kerstin Eriksson säkert galant även i år. 

 Referent till pressen är som vanligt Bertil Berglund. 

 Rekryteringen sköts av styrelsen, bl a genom våra byamöten. 

 Som ord representant i KPR väljs Elsy-Britt Fjällström och som suppleant 

 väljs Ingrid Lundqvist, båda omval. 

 

§ 16 De två glasfigurerna(Livslust) som vi fick på 40-års jubiléet och inte har någon 

 plats för, kommer på nästa medlemsmöte att lottas ut och pengarna går till 

 välgörenhet, gärna ett 90-konto. 

 

§ 17 Dagens protokoll finns justerat och tillgängligt vid vårt nästa styrelsemöte på 

 Vuxenskolan torsdagen den 2 mars samt på vårt medlemsmöte måndag 20 mars. 

 

§ 18 Ordförande Lars-Erik Jonsson tackar för den goda uppslutningen och önskar 

 ett gott verksamhetsår. 

 

 

 

 

Underskrift 

 

  

 

…………………………..  ……………………………. 

 Lars-Erik Jonsson  Margareta Wallström  

ordförande för årsmötet  protokollförare för årsmötet 

 

  

 

……………………………. …………………………….. 

 Sonya Thelin-Nilsson  Anita Eriksson 


