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Protokoll årsmöte den 21 september 2021 
 
Plats:  Svenska kyrkans församlingssal, Skärholmen 
 
§   1  Ordföranden Barbro Lundqvist hälsade alla välkomna och förklarade 
 årsmötet öppnat. 
 
§   2 Till mötesordförande valdes Rune Axelsson, som tackade för  
 förtroendet. 
 
§   3 Till mötessekreterare valdes Lars Malmqvist. 
 
§   4 Till justerare tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 
 protokollet valdes Ylva Sporre och Eva Mårtensson. 
 
§   5 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§   6 Den föreslagna föredragningslistan fastställdes. 
 
§   7 Verksamhetsberättelsen för 2020, som bl a finns på hemsidan, gicks 
 igenom och lades till handlingarna.  
 I verksamhetsberättelsen saknades det att också Lars Wallin sitter 
 i Pensionärsrådet. 
  
 Kassören Britt-Marie Strandberg redogjorde för den ekonomiska  
 berättelsen för 2020. Även den ekonomiska berättelsen godkändes  
 och lades till handlingarna. 
 
§   8 Revisionsberättelsen lästes upp av Lennart Berg. Revisorerna hade 
 inga anmärkningar. 
 
§   9 Årsmötet fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen 
 för 2020. 
 
§ 10 Årsmötet beviljade, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsen 
 ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
 



 

 

§ 11 Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg. 
 
§ 12 Årsmötet beslöt att ett arvode på 999:- per år ska utgå till varje 
 styrelseledamot från och med 2022. 
 Arvode till revisorer ska som förut inte utgå. 
 
§ 13 Kassören redogjorde för budgetförslag för 2021, som godkändes 
 av mötet.  
 På grund av Covid-19 har någon egentlig verksamhetsplan inte 
 kunnat komma igång förrän nu till hösten då ett kortare program 
 skickades ut till medlemmarna. 
 
 Föreningen har för 2021 beviljats ett s k samarbetsanslag  av 
 Stadsdelsnämnden på drygt 20 tusen kr. 
 
§ 14 Årsavgift för 2022 beslöts att vara oförändrad. 275:- för ordinarie 
 medlem och 75:- för vänmedlem. Avgift som ny medlem betalar  
 oktober-december gäller även nästa år. 
 
§ 15 Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till 9 ordinarie ledamöter för  
 2021. 
 
§ 16 Till ordförande för 2021 omvaldes Barbro Lundqvist enhälligt för en 
 tid av ett år. 
 
§ 17 På förslag av Barbro Lundqvist så beslutades att nuvarande styrelse  
 kvarstår oförändrad till nästa års årsmöte. Christin Lundqvist 
 adjungeras till styrelsen. 
 Detta på grund av Covid-19. 
 
§ 18  Till revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år omvaldes  
 Bo Eriksson och Lennart Berg som ordinarie och Anita Lindstedt 
 som suppleant. 
 
§ 19 Anmälan: Till Pensionärsrådet har Skärholmens stadsdelsnämnd 
 (enligt förslag från föreningens styrelse) för 2021 utsett följande 
 representanter för SPF: Rune Axelsson och Christer Flink som  
 ordinarie och Gertie Unhagen Deiving, Lars Wallin och Christin  
 Lundqvist som ersättare.  
 
 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att nominera ledamöter för 2022,  
 som ska meddelas på månadsmötet i november. Skärholmens  
 stadsdelsnämnd utser sedan ledamöterna. 
 
 



 

 

 
 
§ 20 Till valberedning inför årsmötet 2022 omvaldes Christina Flink. 
 Trots en vädjan från Barbro Lundqvist om att kunna välja ytterligare 
 en person så ville ingen på mötet ställa upp. 
 
§ 21 Ombud till SPF:s distriktsstämma utses vid senare tillfälle av  
 styrelsen. 
 
§ 22 Barbro Lundqvist tackade mötesordföranden och mötessekreteraren   
 för väl genomfört möte, tackade alla närvarande och förklarade  
 årsmötet avslutat. 
 
 
 
Vid årsmötet närvarade 49 medlemmar, vilket är cirka hälften av vad som  
det brukar vara. Detta orsakades, till största delen i alla fall, av Covid-19 
pandemin som har påverkat oss alla sedan mars 2020. 
 
Efter årsmötet så uppträdde visgruppen Gott & Blandat som blev mycket 
uppskattade. 
  
  
 
  
 Vid protokollet: 
  
  
 Lars Malmqvist 
 
  
 Justeras: 
  
  
 Rune Axelsson             Ylva Sporre          Eva Mårtensson      


