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PROTOKOLL fört vid ÅRSMÖTET i SPF SENIORERNA 
Gullmaren 

den 20 februari 2019 
 

           Före årsmötet hälsade ordföranden Lars Janson de ca 55 med- 
           lemmarna välkomna och sa att han kommer att lämna över till en 
           ny ordförande efter att ha suttit som ordförande i sju år. Han  
           tackade för förtroendet och betonade att uppdraget alltid känts 
           roligt och lustfyllt. 
           Därefter lämnade han ordet till Ola Ingevaldsson, som informerade  
           om ”Hur man kan få hjälp om man inte kan förvalta sin egendom,  
           föra sin talan eller tillvarata sina rättigheter.” Flera medlemmar  
           ställde frågor i samband med redogörelsen.  
          Ola Ingevaldsson tackades med en applåd och avtackades senare 
          med en blombukett. 

                     
1.    Mötet öppnas. Parentation 

   Årsmötet öppnades av Lars Janson. Parentation hölls för  

   under år 2018 avlidna medlemmar. Lars Janson läste en  

   dikt och Ulla-Britt sjöng sången ”Där rosor aldrig dör.” 

 

2.    Val av mötesfunktionärer: ordförande och sekreterare 

   Till ordförande för mötet valdes Bengt Germsjö och till 

   sekreterare valdes Gerd Thorngren. 

 

3.    Val av två (2) justerare 

   Till att justera dagens protokoll utsågs Staffan Olsson 

   och Astrid Modén. 

 

4.    Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig 

   ordning 

   Mötets deltagare fastslog att mötet utlysts i laga ordning. 

 

5.    Fastställande av föredragningslista 

   Dagordningen godkändes.  (Bilaga 1) 

 

6.    Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt 

   resultat- & balansräkning för 2018.   

   Gerd Thorngren föredrog verksamhetsberättelsen (Bilaga 2) 

   och Birgitta Hofny föredrog resultat- och balansräkningen. 

 

7.    Revisorernas berättelse 

   Lennart Modén föredrog revisionsberättelsen.  (Bilaga 3) 

 

8.    Fastställande av resultat- och balansräkning 
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   Mötets deltagare godkände resultat- och balansräkningen. 

   (Bilaga 4) 

 

9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som 

   revisionen omfattar 

   Ansvarsfrihet gavs till styrelsen för den tid som revisionen omfattar. 

 

10.    Fastställande av årsavgift 

   Årsavgiften för år 2020 fastställdes av mötet till 250 kr. 

 

11.    Fastställande av ersättning till styrelsen 

    Ersättning för styrelseledamöternas omkostnader fastställdes av mötet  

    till 4500 kronor att fördelas inom styrelsen.     

 

12.    Behandling av motioner 

   Inga nya förslag har inkommit. 

 

13.    Behandling av förslag från distriktet, förbundet eller styrelsen 

   Inga nya förstag har inkommit. 

 

14.    Val av ordförande för år 2019 

   Till ordförande för år 2019 valdes hansåke Kratz. hansåke Kratz 

    reste sig upp, tackade för förtroendet och presenterade kort 

    sig själv och sin bakgrund som styrelseledamot i Vänersborgs SPF- 

    förening. 

 

15.    Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

   Styrelseledamöter:                       antal år           till år 

   Rosita Hovland         omval            2                     2021 

   Lillemor Kempe        omval            2                     2021 

   Kjell Lorentzson        omval            2                     2021 

   Gerd Thorngren        omval            2                     2021 

 

   Styrelseledamöter som kvarstår: 

   Arne Borgström                                                    2020 

   Birgitta Hofny                                                        2020 

   Bodil Jonasson                                                     2020 

   Ulrika Olsson                                                        2020 

               
16.    Val av revisorer och ersättare 

   Till revisorer valdes 

               Lennart Modén                         omval              2020 
               Marianne Hansson                   omval              2020 
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     Ingen ersättare valdes. 

 

17.     Val av ledamot och ersättare till KPR 

     Beslöts att styrelsen ska utse ledamot och ersättare. 

 

18.      Val av ombud till distriktsstämman 

     Beslöts att styrelsen ska utse ombud till distriktsstämman. 

 

19.      Val av valberedning 

      Valberedning                       antal år                   till år 

      Lars Janson                         2                            2021 

      Kajsa Hagman                     2                            2021 

      Staffan Olsson kvarstår till år 2020. 

 

20.    Övriga frågor 

   Ingen övrig fråga ställdes så ordföranden Bengt Germsjö tackade  

   för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. Han 

   tackades för sin insats med en tulpanbukett. Revisor 

   Lennart Modén fick också tulpaner, liksom revisor Marianne 

   Hansson. Den sistnämnda var inte närvarande på mötet, men kommer 

   att få sina blommor efter mötet. Lars Janson passade också på att ge 

   en gåva till Thor Karlsson för hans gedigna arbete med hemsidan 

  och medlemsregistret. Han var inte närvarande, men kommer att få sin 

  gåva efter mötets slut.. 

  Så återstod avtackningen av ordföranden Lars Janson, framfört av  

  Birgitta Hofny, som samarbetat med Lars i styrelsen under alla sju 

  åren. Lars fick tulpaner och ett presentkort utställt i Lysekils bokhandel. 

  Lars fick flera varma applåder av medlemmarna, ett tecken på att 

 hans ordförandeskap uppskattats mycket. 

 Slutligen bjöds medlemmarna på kaffe och semla. 

 
                                                     Vid protokollet 
          
            
  Gerd Thorngren                                                                Bengt Germsjö 
  sekreterare                                                                        ordförande 
   
 

Justeras 
 
 
 
  Staffan Olsson                                                                   Astrid Modén                                                                 
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