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Protokoll årsmöte den 20 februari 2018. 
 
Plats: Svenska kyrkans församlingssal, Skärholmen 
 
§ 1  Ordföranden Barbro Lundqvist hälsade alla välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat.  
 
§ 2  Till mötesordförande valdes Elsa Fogelberg, ordförande i Skärholmens 
Pensionärsråd. 
 
§ 3  Till mötessekreterare valdes Christer Flink. 
 
§ 4  Till justerare tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 
protokollet, valdes Ulla Kollberg och Eva Mårtensson. 
 
§ 5  Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 6  Den föreslagna föredragningslistan fastställdes. 
 
§ 7  Verksamhetsberättelsen för 2017 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna.  Kassören Britt-Marie Strandberg redogjorde för den 
ekonomiska berättelsen för 2017. Även den ekonomiska berättelsen 
godkändes och lades till handlingarna   
 
§ 8  Revisionsberättelsen upplästes, i frånvaro av Bo Eriksson, av kassören. 
Revisorn hade ej några anmärkningar.  
 
§ 9  Årsmötet fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för 
2017.  
 
§ 10  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
§11  Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg, förutom stadgeändring 
enl §13 nedan. 
 
§ 12  Beslöts att arvode ej skall utgå till styrelse och revisorer. 
 
§ 13  Förslag från styrelsen till stadgeändring: 

§4 mom.1: Motioner skall ha inkommit till styrelse senast 4 veckor  
(tidigare 6 veckor) före årsmötet.     
§4 mom. 6: Föreningen skall ha 2 revisorer (tidigare 1 revisor).  

         §5: Styrelse bör (tidigare ska) ha udda antal ledamöter.  
         §10:Ordet förbundets insätts före normalstadgar. 
Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag, f v b till distriktet för 
godkännande. 
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§ 14  Kassören redogjorde för budgetförslag 2018, som godkändes av mötet. 
 
§ 15  Årsavgiften för 2019 beslöts vara oförändrad, kr 250:- för ordinarie 
medlem och kr 75:- för vänmedlem. 
 
§ 16  Antal styrelsemedlemmar fastställdes till 8 ordinarie ledamöter. 
 
§ 17 Till ordförande för 2018 omvaldes Barbro Lundqvist för en tid av 1 år. 
 
§ 18  Till övriga styrelseledamöter valdes på 2 år: 
Astrid Klaman Karlsson (omval), Rolf Lindeborg (omval), Britt-Marie 
Strandberg (omval) och Inger Lennstam (nyval). 
 
Kvar i styrelsen till årsmötet 2019: 
Rune Axelsson, Gertie Unhagen Deiving, Hairo Kasumovic och Lill Sjöström. 
 
§ 19  Till revisorer och revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes: 
Bo Eriksson, ordinarie (omval), Lennart Berg, ordinarie (nyval) och Anita 
Lindstedt, suppleant (omval). 
 
§ 20  Anmälan: Till det lokala kommunala Pensionärsrådet har Skärholmens 
stadsdelsnämnd (enl förslag från föreningens styrelse) för 2018 utsett 
följande representanter för SPF: Elsa Fogelberg (ordinarie), Rune Axelsson 
(ordinarie), Christer Flink (ersättare), Barbro Lundqvist (ersättare) och Lill 
Sjöström (ersättare). 
 
§ 21  Till valberedning inför årsmötet 2019 valdes Christina Flink (omval). 
 
§ 22  Astrid Klaman Karlsson valdes som ombud till SPF:s distriktsstämma. 
 
§ 23  Barbro Lundqvist tackade mötesordföranden  och mötessekreteraren  
för väl genomfört möte, tackade alla närvarande och förklarade årsmötet 
avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Christer Flink 
 
 
Justeras 
 
 
Elsa Fogelberg                            Ulla Kollberg                        Eva Mårtensson 
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