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Gotlandsdistriktet

Ptotokoll fört vid SPF Seniorerna Gotlandsdistriktets årsstämma torsdagen 2021,-04-08 kL10
på Suderbys Herrgård.
Närvarande : 29 röstberättigade inklusive dis trikts s tyrels en.

§ 1fusstämmans öppnande
Distriktsordförande Britt C)hlsson hälsade de nän arande hjärtligt r.älkomna ill stämman, tände ljus och
höI1 en ti st mrnut för under årct avlidna medlemmar. Hon avslutadc stunden mcd en dikt ar- Ålf
Henriksson.
Därcfter förklarade hon årsstämman 2021 för öppnad.

§ 2 Presidium
Stämman beslutade att r'älja följande prcsidium:
Ordförande Hans I{rntbom
Vice ordförande Britt ()hlsson

Sekreterare Ågneta 
-f 
acobsson

Pressreferent Barbro I§singer

§ 3 Protokolljusterare
Stämman beslutade att r-älja följandc tr.ä personer till protokolljusterare illika rösträknare:
Barbro B jörkander, Bläelden, och,\nna-Britta Hansson, L,skelhem-Tofta.

§ 4 Röstlängd
27 medlemmar fanns pa plats och wå medlemmar pa länk. Totalt 29.

§ 5 Kallelse
I{allelsen till ärsstämman godkändes.

§ 6 Föredragningslista
Foreslagen foredragmngslista godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse och årsredovisning
\-erksamhetsberättelscn och dcn ekonomiska berättelsen för 2020 föredrogs. De godkändes och lades till
handlingarna.
I{assören föredrog rcsultat- och balansrapport för 2020.

§ 8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs ar. Bengt Farinder och ansr.arsfrihet föreslogs.

§ 9 Resultat - och balansräkning
Den presenterade rcsultat- och balansräkrungcn fastställdes. Beslutades 

^tt 
2020 ärs resultat skall föras i

nv räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet
Stämman bcviljade distriktsstr.relsen ansvarsfrihet för räkcnskapsiret 2020.

§ ll Arvoden och övriga ersättningar
Reslutades 

^tt\t^t^ 
ofdrändrat, 10 000 kr att fördelas inbördcs i ssrclsen plus bilersättning.

§ L2 Motioner
Inga motioner hadc irrkommrt.
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Godandsdistriktet

§ L3 Förslag från förbund och distriktsstyrelse
Inga förslag förelåg.

§ 14 Budget och verksamhetsplan ffu 2021
Britt gick igcnom r.erksamhetsplanen. Det råder osäkcrhet om hur mr-cket som kan genomföras pga.

Pandcmin. Förbundssfi'relsen kommer bland annat att satsa på digital utbildning.
Förslaget till budget för 2021 samt budgetprognos för 2021 - 2023 godkändes.

§ ffi fusavgift till distriktet2022
IJeslutade om oförändrad årsar-gift .10 kr per medlem tr.ll Gotlandsdistriktet för 2022.

§ L6 Antal ombud vid 2022 års distriktsstämma
Beslutade att ha samma antal som förut, ett ombud för r-a!e påbörjat 50 tal medlemmar i föreningen.

§ 17 Antal styrelseledamöter
Beslutades r-ara oförändrat 1,1, ordinaric lcdamijter i drstnktssn-relscn, inga crsättare.

§ 1"8 Distriktsordförande
llntt Ohlsson, Norrklctsen, omr.aldes till distriktsordförande för 1 år.

§ 19 Övriga sry*relseledamöter
För 2 är omr-aldes Er-a I-urdström Treklangen, Ånna-Britta Hansson Eskelhem Tofta, Thomas Fdd
Höstglöd, Batbto i{r-singer FIös tglöd, Pet-Olof Jacobsson'f reklangen.
Ett ar h-ar: Göte -Johansson,
\-ängeorten, Ilargrethe Betnsen, Storsudret, -\gnetaJohansson, Wisborg, Sten B)örklund, Blåelden och

Jari harivaurio. \'isbr rurgen.
Revisorer med ersättare
Omr.al på Bengt Farindet, \-ängeorten och Strna Nlörrbr, \.isbr-ringen pä 1. är ull ordrnarie revisorer.
Också omr.al på rer.isorssuppleanterna Bugitta Olofsson, Stenh-rkakretsen och Gerhard Nlalmros,
\-isblringen pä 1 är.

§ 20 Val av ombud till Vuxenskolans å*snöte2022
Sten Björklund, Bläelden och Bugitta Cram6r,'frcklangen, omr-aldcs för en tid ar, 1 år.

§21 Val av valberedning
Tillr'alberedning omr.aldcs Hans I3ntbom, Ilrna Sandqr.ist och Bert-Ola Wallin. l)c utser cn
slmrnankellnndc irrom sig.

§ 22 Övriga frågor
Ett förslag trll insändare hat inkommit till sfi'relsen om pensionssystcmct. Förslagct godkändes. (brlaga1)
Britt informerade om Folkhäls od 

^g^ttra 
17 -21 / 5 . Föreläsningar och tär.lingar digitalt.

§ 23 fusstämmans avslutande
Stämmoordförande Hans I{lintbom tackade de församlade och ör.erlämnade sedan klubban till den
omvalda distriktsordförandcn Britt Ohlssorl, som tackade Hans med en blomstercheck.
Däreftet förklarade Brrtt 2027 ärs stämma för ar.slutad.
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G otlandsdistriktet

Sekreterare Agneta Jacobsson

Justetate Barbto Biörkandet
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stämmoordförande Hans Klintbom

iusterare Anna-Britta Hansson


