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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Hökerum den 7 februari 2018 
 
§ 1  Ordföranden Bengt Asp hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 
 
§ 2  Bengt Samuelsson håller parentation över sex, under året avlidna medlemmar, vilket följs 
        av ljuständning, en tyst minut, diktläsning samt stilla musik av Majvor Sigvardsson. 
 
§ 3  Till ordförande för mötet väljs Tommy Johansson och till sekreterare Ingemar Pettersson. 
 
§ 4 Kristina Andersson och Bo Göransson väljs till protokollsjusterare jämte ordförande för 

mötet. 
 
§ 5 Kallelse till årsmötet har skett genom vårens programblad för 2018 som delades ut i bör-

jan av december, genom anslag på olika anslagstavlor samt införande i Ulricehamns Tid-
ning under Föreningsguiden. Kallelsen godkändes. 

 
§ 6 Föredragningslistan godkändes efter att § 17b; Val av ansvarig för medlemsregister, in-

förts samt att § 28; Årsmötets avslutning, kommer som § 27. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 8 Sekreteraren föredrar av revisorerna lämnad revisionsberättelse. 
 
§ 9 Resultat- och balansräkning föredras och godkänns. 
 
§ 10  På förslag av revisorerna beviljas styrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 
 
§ 11 Styrelsemedlemmar och revisorer beviljas ingen ersättning. Däremot utgår reseersättning 

enligt statligt reglemente till styrelsemedlemmar och ombud vid av föreningen beordrad 
kurs eller representation. 

 
§ 12 Inga motioner har inkommit. 
 
§ 13 Kassören redogör för budgetförslag för 2018. Verksamhetsplan redovisas genom pro-

gramblad som utkommer två gånger per år. Budgetförslag och verksamhetsplan god-
känns. 

 
§ 14 Årsavgiften för 2019 blir 200 kr. 
 
§ 15 Styrelsen ska bestå av ordförande, sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. 
 
§ 16 Till ordförande för år 2018 väljs Bengt Asp. 
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§ 17 Till styrelseledamöter och suppleanter för år 2018 väljs följande: 
 Styrelseledamöter:  Birgitta Trygg 2 år (omval) 
     Lars-Gunnar Ryström 2 år (omval) 
     Gudrun Lundh 2 år (nyval) 
 Suppleanter:  Lars Svensson 1 år (omval) 
     Barbro Almgren 1 år (nyval) 
 Kvarstående ledamöter: Steen-Åke Larsson 1 år 
     Anders Nyström 1 år 
     Ingemar Pettersson 1 år 
 
§ 17b Till ansvarig för medlemsregister väljs Jonna Larsson 1 år 
 
§ 18 Som ombud (alla på 1 år) väljs följande: 
 Trafik:   Bengt Samuelsson 
 Folkhälsa:  Kristina Andersson 
 Studier - Vuxenskolan: Gun Rönn 
 Resor:   Alf Gustavsson och Klas Persson 
 Underhållning:  Styrelsen 
 Medlemsrekrytering:  Styrelsen 
 Teater:   Gun Rönn 
 Hemsida:  Steen-Åke Larsson och Anders Nyström 
 Boule och mattcurling: Bengt Asp, Kent Jansson och Ingemar Pettersson 
 KPR:   Ingemar Pettersson 
 
§ 19 Till revisorer och suppleant på 1 år väljs följande: 
   Revisorer:   Lena Jönsson  
      Eva Fransson 
  Suppleant:   Tommy Johansson 
 
§ 20 Till två av varandra oberoende firmatecknare väljs Bengt Asp, 380628-5510 och Anders 

Nyström, 380324-5772. 
 
§ 21 Till ombud vid distriktsstämman väljs Bengt Asp, Birgitta Trygg och Steen-Åke Larsson 

med Barbro Almgren och Anders Nyström som ersättare. 
 Som deltagare i samarbetskretsen väljs Bengt Asp och Lars-Gunnar Ryström. 
 
§ 22 Årsmötet beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter och väljer följande att 

ingå i denna: Bernt Johansson, Alf Kihlén och Bernt Udd med Alf Kihlén som samman-
kallande. 

 
§ 23 Ordföranden Tommy Johansson tackar för förtroendet att fått leda årsmötesförhandling-

arna och överlämnar klubban till Bengt Asp. 
 
§ 24 Bengt Asp tackar för förtroendet att få leda föreningen ytterligare 1 år. 
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§ 25 Anita Lund, som avböjt omval i styrelsen, avtackades med blommor för sitt långvariga 
arbete i styrelsen bl.a. som sekreterare. 

 
§ 26 Ordföranden informerade om att Hökerum Boule kommer att lägga ner föreningen men 

att Södra Vings IF (SVIF) kommer att ta över verksamheten för att hålla banorna i ord-
ning. SVIF önskar dock hjälp med detta utav de spelare i SPF Seniorerna Hökerum som 
är aktiva boulespelare. Även Hökerums Samhällsförening kommer att hjälpa till med 
detta. 

 
§ 27 Ordföranden tackar för visat intresse och förklarade själva årsmötet avslutat. 
 
§ 28 Efter kaffe och lottdragning informerade Maria Hagiwara, anhörigkonsulent hos Ulrice-

hamns kommun om vilka möjligheter det finns att få stöd för att vårda någon nära anhö-
rig eller annan närstående i hemmet eller på annan plats. Det gäller barn såväl som äldre 
vid olika sjukdomar eller handikapp. 

 Efter informationen tackade ordföranden Maria med blommor och som avslutning på 
mötet sjöng vi gemensamt nationalsången. 

 
 
Hökerum dag som ovan. 
 
 
 
 
Ingemar Pettersson   Tommy Johansson 
Sekreterare    Ordförande 
 
Justeras: 
 
 
Kristina Andersson   Bo Göransson    
       
 
 


