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Årsmöte SPF Seniorerna Kumlabygden 2019-02-20  

i Fylstakyrkan Kumla 
 

Närvarande medlemmar: ca 80 

 

§1 Årsmötet öppnas.  

Ordförande Maud Rattenborg öppnar årsmötet. 

Parentation sker genom att Maud Rattenborg utlyser en tyst stund för att 

minnas de i föreningen som avlidit under året. Gull May Arnell spelar till 

parentationen. 

 

§2 Presidium bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och 

2 justeringsmän tillika rösträknare väljs enligt följande: 

Ordförande: Anders Svärd 

Vise ordförande Elisabeth Jansson 

Sekreterare Sten Granström 

2 Justeringsmän Benny Skillborg 

tillika rösträknare Irené Blom 

 

§3 Kallelse till årsmötet, utskickat enligt stadgarna 

Kallelse har skett via brev enligt stadgarna.  

Kallelsen samt verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse m.fl handlingar 

har även funnits tillgängliga på SPF Seniorerna Kumlabygdens hemsida. 

Kallelseförfarandet godkännes av årsmötet.  

 

§4 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslista hade utsänts tillsammans med kallelsen och 

kompletterades med en punkt ”Övriga frågor” enligt yrkande vid mötet. 

Föredragningslistan fastställdes, Bilaga 1. 

 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 

Verksamhetsberättelse har utdelats och redovisades kortfattat vid mötet. 

Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna, 

 Bilaga 2. 

 

§6 Ekonomisk redovisning för 2018 

Preliminära Resultat- och Balansräkningar för verksamhetsåret 2018 har 

utdelats och redovisades kortfattat vid mötet.  

Årsmötet beslutar att lägga resultat- och balansräkningarna till handlingarna, 

Bilaga 3 och 4. 

 

§7 Revisorernas revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 

Revisorernas skrivning läses upp av revisor Karl Åke Folkesson som föreslår 

att styrelsen medges ansvarsfrihet för 2018, Bilaga 5. 
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§8 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018 

Föreslås att redovisade Preliminära resultat- och balansräkningar fastställs.  

Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkningar för 2018,  

Bilaga 3 och 4. 

 

§9 Årsmötets beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. 

 

§10 Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2018. 

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för 2019 har utdelats vid 

mötet.  

 Årsmötet beslutar att fastställa styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 

2019, Bilaga 6 och förslag till Budget för 2019, Bilaga 7. 

 

§11 Beslut om årsavgift för 2020 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för helår 260 kr. 

Årsmötet bifaller styrelsens förslag till medlemsavgift om 260 kr för 2020.  

 

§12 Beslut om arvoden för 2019 

Valberedningen föreslår att arvoden skall utgå till ordföranden, sekreteraren 

och kassören samt medlemsregisteransvarig och skall vara oförändrade 900 kr 

vardera för 2019. 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

§13 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen för år 2019 

Valberedningen föreslår oförändrat 7 ordinarie ledamöter i styrelsen, Bilaga 8. 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

§14 Val av ordförande för år 2019. 

Valberedningen föreslår Stig Blomqvist att efterträda Maud Rattenborg som 

föreningens ordförande, Bilaga 8. 

Årsmötet väljer Stig Blomqvist till ordförande på 1 år. 

 

§15 Val av övriga  styrelseledamöter för 2019 

Valberedningens förslag för 2019, Bilaga 8: 

Stig Enbom               Ett år kvar 

Sten Granström               Omval 2 år 

Zitha Ahlin                          Nyval 2 år  (Ej omval av Lennarth Helgesson) 

May Pettersson                   Ett år kvar 

Barbro Backlund                Fylllnadsval på 1 år. (Ersätter Bernt Sköld som  

                                              avsagt sig vidare uppdrag i styrelsen). 

Gerd Gullberg Johnson      Omval 2 år  
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 Valberedningen motiverar sitt förslag att inte föreslå omval av Lennarth 

Helgesson består i att Helgesson har kommunala uppdrag i viktiga 

beslutande funktioner som valberedningen anser kan påverka föreningen 

som har att enligt stadgarna uppträda helt opolitiskt. 

Framkommer vidare att valberedningen inte är helt enig. En av 

valberedningens 3 ledamöter vill förorda omval av Lennarth Helgesson. 

 

Zitha Ahlin, föreslagen av valberedningen, redogör för sin bakgrund och sina 

erfarenheter i föreningslivet. 

Lennarth Helgesson redogör för sin bakgrund avseende kommunala uppdrag 

och ett stort engagemang i föreningsverksamhet av olika slag. Han önskar 

kvarstå i styrelsen. 

 

Avgående ordföranden Maud Rattenborg förklarar att Lennarth Helgesson 

har varit och är en viktig och aktiv ledamot i styrelsens arbete genom att för 

medlemmarna ordna populära sociala aktiviteter av olika slag och har inte 

upplevt att hans kommunala engagemang varit något problem för 

styrelsearbetet. 

 

En rad mötesdeltagare framför Helgessons betydelse för att föreningen kan 

ha en mångfald av aktiviteter och av Helgesson ensamt anordnande aktiviteter 

har varit populära och välbesökta och förordar därför omval av Helgesson. 

 

 Mötet ajourneras för att inta kaffe med för dagen inköpta semlor och 

möjliggöra för mötesdeltagarna att penetrera uppkommen oenighet i 

valfrågan. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§15 Fort.  Mötesförhandlingarna upptas. 

Efter upptagandet av mötesförhandlingarna framför Zitha Ahlin att hon inte 

längre kvarstår som kandidat till föreslagen styrelsepost. 

I övrigt framkommer inget ytterligare i valfrågan. 

 

 Det valförslag som kvarstår att ta ställning till blir därför: 

Sten Granström                     Omval på 2 år 

Lennarth Helgesson              Omval på 2 år 

Gerd Gullberg Johnson         Omval på 2 år 

Barbro Backlund                   Fyllnadsval på 1 år 

   

Årsmötet beslutar:  att välja styrelseledamöter enligt kvarstående förslag 

enligt ovan. 
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§16 Val av två revisorer och en ersättare på 1 år. 

Valberedningens förslag, Bilaga 8: 

Karl Åke Folkesson Omval Sammankallande 

Sören Johansson                           Omval              

Christina Sandberg                       Omval           Ersättare  

 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag enligt ovan. 

 

§17 Val av ombud till SPF:s Distriktsstämma år 2019 

Föreningen har rätt till ett ombud per påbörjat 50 tal medlemmar, dvs 6 

ombud med rösträtt.  

Alla medlemmar har rätt att delta i distriktsstämman men utan rösträtt. 

Årsmötet beslutar: Att utse medlemmarna i den nya styrelsen att vara ombud 

vid stämman. 

 

§18 Val av ombud i SPF Seniorerna Kumlabygden (lokala ombud) 2019. 

Valberedningen har lämnat förslag på ombud,: 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag till ombud och överlämnar till 

styrelsen att utse uppkomna vakanser under verksamhetsåret, se Bilaga 9. 

 

§19 Val av valberedning för 2020.  

Förslag till valberedning lämnas muntligt vid mötet. 

Årsstämman utser valberedning enligt nedan: 

1. Maud Rattenborg, sammankallande 

 2. Elisabeth Jansson 

3. Roland Eliasson  

 

§20 Övriga frågor 

1. Indragning av buss 709 från Askersund-Hallsberg-Sannahed- Kumla 

(Kvarngården,Solbacka) med slutstation Universitetssjukhuset i Örebro 

Inlämnad av Gene Hagsten 

Kontakt: Lars Göran Zetterlund 070-64ds26479 

Beslut: Överlämnas till styrelsen för utredning. Se Bilaga 10. 

 
2. May Pettersson informerar om av föreningens planerade bussresa till Nås i 

Dalarna den 29 juni 2019. Upplev Ingmarsspelen. Kostnad 800 kr. 

 

Kerstin Dokken informerar om föreningen planerad bussresa till Oljeön i 

Ängelsberg den 22 maj 2019. Kostnad 390 kr. 

 

 3. Gerd Gullberg Johnson informerar om att nu ges Seniorföreläsningar  

en gång i månaden, sista måndagen kl. 14 00. Hela 2019 är inplanerad. 

Kommande föreläsning är måndag 25 feb. och handlar om Stroke. 
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 4. Lennarth Helgesson meddelar att det blir Jubileumsfest för SPF 

Kumlabygden fyller 40 år. Jubileet blir den 17 april kl. 1400 i Kumlas Folkets 

Hus. Peter Flack och Marie Küler underhåller. 

Nästa sociala lunch planeras under mars och det kan bli vinprovning i vår. 

 

 5. Förslag om underhållning med musik vid månadsmöten samt förslag på 

anordnande av någon fotbollsresa avseende EM eller VM kval 

Lämnad av Stig-Erik Nilsson 019-582866.  . 

Beslut: Överlämnas till styrelsen för utredning. Se bilaga 11. 

 

§21 Årsmötet avslutas 

Avgående ordföranden Maud Rattenborg avtackar presidiet samt avgående 

styrelseledamoten Bernt Sköld med blomma.  

Hon tackar och överlämnar även blommor till mötesvärdarna Gunni 

Andersson, Sonja Frisén, Bengt Halldin och Claes Holmström som tack för 

den mycket fina servicen med kaffe m.m vid träffarna. Hon tackar även alla 

närvarande årsmötesdeltagare för sin medverkan vid mötet. 

 

Stig Enbom tackar Maud för mycket gott samarbete under många år 

såsom föreningsordförande och styrelsen kommer att återkomma i 

frågan. 

 

 

 

 ……………………………..      ………………………….. 

 Anders Svärd       Elisabeth Jansson 

 ordförande       vise ordförande 

 

 

 …………………………  ………………………..     …………………………. 

 Sten Granström            Benny Skillborg                 Irené Blom 

 sekreterare            justeringsman                     justeringsman  


