
Protokoll fört vid Klinteortens SPFs möte,

hållet i församlingshemmet den 2 februari 2013

Ordföranden hälsade ett 40-tal välkomna och innan förhandlingarna startade bjöds det på 
gröt och smörgås.

§ 1. Årsmötet öppnades med parentation för två medlemmar som avlidit. Två ljus tändes och 
ordföranden blickade tillbaka på deras liv. En tyst minut följde och sången härlig är jorden 
sjöngs.

§ 2. Till att leda dagens förhandlingar valdes Börje Jemt och till sekreterare Rut Björkqvist. 
Till protokolljusterare Göran och Yvonne Hejdström.

§ 3. Mötet ansågs behörigt utlyst enligt stadgarna. Föredragningslistan godkändes.

§ 4. Verksamhetsberättelsen för 2012 upplästes och godkändes och lades till handlingarna. 
Ett tack framfördes till Rut Björkqvist som skrivit den.

§ 5. Den ekonomiska redogörelsen godkändes och lades till handlingarna. 
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades full och tacksam 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 6. Årsavgiften fastställdes som tidigare år till 225 kr.

§ 7. Årsmötet beslutade att ha fem ordinarie ledamöter samt tre ersättare.

§ 8. Till ny ordförande för 2013 valdes Nils-Erik Jakobsson.

§ 9. Till styrelseledamöter på två åt omvaldes Nellie Jemt och Rut Björkqvist. Nyval av Ingrid 
Levander, kvarstående är Irma Larson på 1 år. Ersättare Arne Hultman, Britta Ljungberg samt 
Bertil Skärnemo.

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

§ 11. Som ombud till distriktsstämman som hålles i Eskelhem i april valdes Svea Buskas, Rut 
Björkqvist, Ingegärs Englund. Ersättare Birgitta Gustavsson samt Bertil Skärnemo.

§ 12. Till ombud i Vuxenskolan södra avdelningen valdes Elisabeth Bendelin – Pettersson 
samt Svea Buskas.

§ 13. Till studieansvarig valdes Harriet Bergstrand.

 Övriga funktionärer: 

Trafik – Göran Hejdström
Folkhälsoansvarig – Ingrid Sandsjö



Äldreomsorg – Britt Högvall
Hörsel – Lisbeth Arvidsson
Syn – Svea Buskas
Medlemsregistret – Nellie Jemt
Medlemsavsvarig – Britt Ljungberg
Webbmaster – Ingrid Levander
Bowling - Harald Söderlund, Ingrid Sandsjö, Göran Hejdström samt Claes-Inge Jakobsson.
Kubb och boulanvarig – Nils-Erik Jakobsson samt Börje och Nellie Jemt.

§ 14. Till valberedning valdes Svar Buskas, Birgit Nyrot, Harriet Bergstrand med Svea Buskas 
som sammankallande.

§ 15. Kommitté för bussutflykt valdes Britt och Erling Lindvall samt Britta och Sune 
Ljungberg.

§ 16. En enkät om hur vi vill bo och vilken service vi vill ha besvarades. Den skall sedan 
lämnas till Regionen.

§ 17. Programmet för 2013 presenterades, vilken togs som verksamhetsplan för året som 
kommer. Ordföranden meddelade att det har varit stort intresse för våra olika aktiviteter, 
162 har deltagit i de aktiviteter vi rapporterat till distriktet. Göran Hejdström lämnade 
rapport från gymmet på Hassela som rätt många utnyttjat.

§ 18. Under övriga frågor framfördes ett tack till Börje Jemt som varit ordförande i 
föreningen i 10 år. Han avtackades med blommor och presentkort. Det framfördes också ett 
tack till Elisabeth som varit studieansvarig. Förhandlingarna avslutades och klubban 
lämnades över till Nils-Erik Jakobsson, alla önskade honom lycka till i sitt arbete som ny 
ordförande.

§ 19. Sedan följde en stunds rörelse ledd av Ingrid Sandsjö. Några allsånger sjöngs därefter 
följde kaffe och lotterier. Ett tack till styrelsen framfördes av Rune Karlsson.

Dag som ovan

Vid protokollet                                                              Justeras, ordföranden

Rut Björkvist                                                                  Börje Jemt

Justeras:                                                                         Justeras:

Göran Hejdström                                                                 Yvonne Hejdström


