
Protokoll fört vid SPF:s årsmöte i Klinte församlingshem den 25 januari 2014

§1

Ordförande hälsade ett 45-tal välkomna. Därefter följde en parentation för två medlemmar 
som avlidit, ordförande erinrade över vad de betytt för föreningen och två ljus tändes. En 
tyst minut följde och sången ”Härlig är jorden” sjöngs.

§2

Innan förhandlingarna serverades gröt och smörgås.

§3

Till att leda dagens förhandlingar valdes Nils-Erik Jakobsson och till sekreterare valdes Rut 
Björkqvist. Till protokolljusterare valdes Göran och Yvonne Hejdström.

§4

Mötet ansågs behörigt utlyst. Föredragningslistan godkändes.

§5

Verksamhetsberättelsen för 2013 upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

§6

Balans- och resultaträkning upplästes. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen, vilket 
godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7

Årsavgiften fastställdes som tidigare år till 225 kr.

§8

Beslutades att ha fem ordinarie ledamöter samt tre ersättare i styrelsen.

§9

Till ordförande för år 2014 valdes Nils-Erik Jakobsson.

§10

I styrelsen kvarstår på ett år Nellie Jemt, Rut Björkqvist samt Ingrid Levander. På två år 
valdes Irma Larsson. Till ersättare valdes på ett år Arne Hultman, Britta Ljungberg samt Bertil 
Skärnemo.



§11

Till revisorer valdes Nils Nyrot samt Bertil Thomsson. Ersättare Arne Åkerman och Klas-Inge 
Jakobsson.

§12

Som ombud till distriktsstämman valdes Rut Björkqvist, Arne Hultman, Ingrid Levander och 
Ingegärd Englund. Ersättare Britta och Sune Ljungberg, Nellie och Börje Jemt.

§13

Som ombud till Vuxenskolans södra avdelning valdes Britt Lindvall och Ingrid Sandsjö. Som 
ersättare Gertrud Olofsson och Marianne Bendelin.

§14

Till studieansvarig valdes Harriet Bergstrand.

Övriga funktionärer:  
Webbmaster Ingrid Levander  
Folkhälsoansvarig Ingrid Sandsjö  
Trafikinformatör Göran Hedström  
Syninformatör Marianne Bendelin  
Hörselansvarig Lisbeth Arwidsson  
Äldreansvarig Britt Högvall  
Medlemsregistret Nellie Jemt  
Medlemsansvarig Britta Ljungberg  
Bowling Harald Söderlund, Ingrid Sandsjö, Göran Hedström och Klas-Inge Jakobsson 
Kubb- och Bouleansvarig Nils-Erik Jakobsson, Börje och Nellie Jemt  
Äldrerådet Rut Björkqvist

§15

Till valberedning för 2014 valdes Svea Buskas sammankallande, Birgit Nyrot och Harriet 
Bergstrand.

§16

Kommitté för bussutflykt Nils-Erik och Lena Jakobsson, Bertil och Ulla-Britt Thomsson.

§17

Kassören informerade att Sparbanken Gotland och Handelsbanken tar emot kontanter. 
Ordförande informerade en del som distriktet och förbundet föreslagit att ta upp i 
föreningarna. ”Folkhälsa”,” Vård och omsorg”, ”SPF slår ett slag för de friska”, samt ”Våldet 
går inte i pension”. 



§18

Harriet Bergstrand informerade om ”Tryggare ekonomi”, som förbundet tillsammans med 
andra pensionärsförbund anordnar i Stockholm och Göteborg. Harriet hade intresse att åka 
till Göteborg. Det skulle inte kosta något för föreningen eller distriktet. Kursen är uppbyggd 
på att informera om ekonomiska frågor.

§19

Programmet för 2014 delades ut, och togs som verksamhetsplan för året. Det har varit stort 
intresse för våra aktiviteter under året.  181 deltagande är inrapporterade till distriktet. 
Förhandlingarna avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

§20

Årsmötet fortsatte med kaffe, lotteri, en stunds rörelse till musik av Ingrid Sandsjö och Erling 
Lindvall och social gemenskap.

Dag som ovan

Rut Björkqvist


