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Protokoll årsmöte 17 februari 2015        
 
 
Plats: Svenska Kyrkans församlingssal, Skärholmen 
 
§ 1  Ordföranden Barbro Lundqvist hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2  Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 3  Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
§ 4  Till mötesordföranden valdes Elsa Fogelberg, f d ordföranden i SPF Skärholmen och  
ordförande i Pensionärsrådet. 
 
§ 5  Till mötessekreterare valdes Christina Flink. 
 
§ 6  Till att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Britt-Marie Johansson 
och Ulla Kollberg. 
 
§ 7  Verksamhetsberättelsen gicks igenom och det konstaterades att föreningen hade 443 
medlemmar vid årsskiftet. Efter denna justering godkändes verksamhetsberättelsen och lades 
till handlingarna. Kassören Bo Eriksson redogjorde för den ekonomiska berättelsen, som 
godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8  Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Bengt-Olov Pers, som ej hade några 
anmärkningar. 
 
§ 9  Årsmötet fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för 2014. 
 
§ 10 Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 11 Årsmötet fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, oförändrad årsavgift, 200 kr för 
ordinarie medlem och 50 kr för vänmedlem.  
 
§ 12 Kassören redogjorde för det utsända budgetförslaget för 2015, som godkändes av 
årsmötet. 
 
§ 13 Normförslaget till stadgar för SPF Seniorerna Skärholmen presenterades av 
mötesordföranden. Vice ordföranden Rune Axelsson kommenterade de tre förslagen till 
avvikelse som innebär att meningen ströks om att ingen bör ha styrelseuppdrag i mer än åtta 
år och att vid såväl central som lokal uppbörd av årsavgiften skall den vara inbetald senast 
den 31 januari. Avvikelserna godtogs av årsmötet, men måste godkännas av distriktsstyrelsen 
för att kunna genomföras. 
 
§ 14 Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg. 
 
§ 15 Arvode till styrelse och revisorer. Efter diskussion beslöts att något arvode ej skall utgå. 
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§ 16 Fastställande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter. Valberedningens förslag 
föredrogs av beredningens ordförande Britt-Marie Johansson och innebar att antal 
styrelseledamöter skulle minskas från nio till sju. – Efter en vädjan från mötesordföranden till 
årsmötet om att bibehålla nio styrelseledamöter för att möjliggöra fortsatt hög kvalitativ nivå 
på föreningens verksamhet beslöt årsmötet att säga nej till Valberedningens förslag och istället 
hålla fast vid nuvarande nio ledamöter.  
 
§ 17 Till ordförande för SPF Skärholmen för 2015 omvaldes enhälligt Barbro Lundqvist. 
 
§ 18 Till övriga styrelseledamöter valdes i enlighet med valberedningens förslag: 
 
Rune Axelsson   omval 2 år 
Christina Flink   omval 2 år 
Gertie Unhagen Deiving nyval 2 år 
 
Till styrelseledamöter valdes enligt årsmötets förslag: 
 
Rolf Adolfsson   nyval 2 år 
Hajrudin Kasumovic  fyllnadsval 1 år 
 
Kvarvarande i styrelsen till årsmötet 2016: 
 
Bo Eriksson 
Astrid Klaman Karlsson 
Rolf Lindeborg 
 
§ 19 Till revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes: 
 
Bengt Olov Pers   ordinarie, omval 
Anita Lindstedt   suppleant omval 
 
§ 20 Ledamöter till stadsdelens pensionärsråd, SPR, har nominerats av styrelsen. SPF är 
berättigade till fyra ledamöter. Elsa Fogelberg och Rune Axelsson är ordinarie ledamöter; 
Barbro Lundqvist och Christer Flink ersättare.  
 
§ 21 Valberedningen hade ej funnit några kandidater att presentera för årsmötet. 
Mötesordföranden bad därför årsmötet lämna förslag på kandidater. Beslöts att välja Gunnar 
Mellgren samt ge styrelsen i uppdrag att ansvara för att utse ytterligare en ledamot. 
 
§ 22 Val av ombud och ersättare till SPF Seniorernas distriktsstämma. Styrelsen fick i 
uppdrag att utse ombud. 
 
§ 23 Barbro Lundqvist tackade avgående styrelseledamöter och valberedning för tid och 
engagemang som lagts ner på resp arbete. Britt-Marie Johansson avtackades för sin tid i 
Pensionärsrådet. Mötesordföranden Elsa Fogelberg tackades för väl genomfört möte. 
Barbro Lundqvist tackade alla närvarande och förklarade därefter årsmötet avslutat.  
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Vid protokollet 
 
 
Christina Flink 
 
Justeras 
 
 
Elsa Fogelberg   Britt-Marie Johansson   Ulla Kollberg 
 
 
 
 


