
Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Trögd hållet i Trögdsgården
onsdagen den 14 februari 2018
Närvarande 41 medlemmar 
                                                                         Ordförande Monica Johansson inledde
                                                                                med att tända tre ljus över medlemmar
                                                                                som gått bort under året.
                                                                                Därefter hölls en tyst minut.

1.
Ordförande Monica Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2
Till ordförande för mötet valdes Bengt Palm, till sekreterare och pressreferent Kerstin 
Ryman.

3.
Till justerare valdes Mona Lindgren och Reiner Melin.

4.
Stämman godkände att årsmötet varit utlyst 2 gånger i EP, samt på hemsidan.

5.
Föreslagen dagordning fastställdes och godkändes.

6.
Kassör K-B Andersson, som ersatt Ann-Marie Pettersson p g a hennes sjukdom, har 
haft lite för kort tid på sig och dessutom inte haft tillgång till register, varför inga 
jämförelsetal finns. Ekonomin är dock god och föreningen har gjort en vinst på 23.863 
kronor. Beträffande budget hänvisades till tidigare år, då verksamheten förväntas 
likvärdig även kommande år. Styrelsens verksamhetsberättelse med många aktiviteter
lästes upp, godkändes, och lades till handlingarna. Revisorernas berättelser vad gäller
huvudkassa med boulekassa föredrogs av Jan Hannebo, vilken rekommenderade 
ansvarsfrihet för styrelsen.

7.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och boulesektionen.
Styrelsen med boulesektion beviljades ansvarsfrihet för 2017.

8.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att arvodena för 2018 skall vara
oförändrade, 2000 kronor till vardera, ordförande, kassör och sekreterare.

9.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 skall höjas motsvarande förbundets 
höjning med 30 kronor och blir då 280 kronor. Föreningens intäkt blir då oförändrat 90 
kronor.

10
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 
6 ordinarie ledamöter, 4 ersättare och 1 ordförande.
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11.
Val av ordförande för 2018: Omval av Monica Johansson.

12.
Val av styrelseledamöter: Tidigare valda på två år med ett år kvar; Kerstin Ryman,
Mona Ahlberg och Sture Pettersson.
Valda på två år; omval av Ingvar Bergdahl, nyval av K-B Andersson och Else-Britt 
Andersson. Val av ersättare på ett år; nyval av Bengt-Olof Lennartsson; omval av Ulla 
Haeger, Ingemar Andersson och Kurt Gådevid.

13.
Revisorer: Omval av Jan Hannebo och Birgitta Nordenberg.
Ersättare: Omval av Börje Karlsson.

14.
Som ombud till distriktsstämman valdes: Ordinarie, Monica Johansson, Else-Britt 
Andersson och Kerstin Ryman. Ersättare: K-B Andersson, Sture Pettersson och Ulla 
Haeger.

15.
Till representant i KPR omvaldes Bengt Palm.

16.
Friskvårdsansvariga: Omval av Maj-Lis Emanuelsson att ansvara för vatten-
gymnastiken, omval av Yvonne Axelsson att ansvara för rullstolsdragningen
vid Trögdshemmet.
Trafikansvarig: Omval av Kjell Johansson.
Hörselansvarig: Omval av Ivar Johansson.
Synansvarig: Nyval av Siv Ihildes.
Rekryteringsansvariga: Ordföranden och Ulla Haeger.
Studieledare: Omval av Mona Ahlberg.
Stickcafé: Nyval av Gunilla Melin.
Webbsidan: Omval av Ingvar Bergdahl.

17.
Val  av  boulesektion:  Omval  av Börje  Åkerman,  Barbro  Hellström,  Göran Karlsson,
Bengt-Olof Lennartsson, Ivar Johansson, Anders Andersson och Nils Eriksson.

18.
Förslaget till verksamhetsplan godkändes av stämman.

19.
På förslag till budget hänvisas till föregående år.

20.
Till ledamöter i valberedningen valdes: Omval av Roland Emanuelsson 
(sammankallande), Birgitta Andersson och Hans Axelsson.
                                                                      

21.
Förslag från förbundet eller distriktet fanns inga.

22.
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Övriga ärenden: Ingvar Bergdahl har föreslagit vår duktiga ordförande till 
distriktsstyrelsen. Vid distriktsstämman den 5 april kommer hon att föreslås 
som ledamot i distriktsstyrelsen, där hon kan tala för oss och våra önskemål. 

Karl-Bertil Andersson tilldelades ett hedersomnämnande för sitt ansvarsfulla 
arbete sedan 2003 i såväl föreningen som i boulesektionen.

23.
Då inga andra frågor fanns avslutade mötesordföranden mötet.

                                                   Dag som ovan

___________________________
                                                   Kerstin Ryman
                                                   Mötessekreterare

_____________________________                ______________________________
Mona Lindgren                                                                       Reiner Melin
Justerare                                                                                 Justerare

Innan årsmötesförhandlingarna föreläste Leena Eklund från Surahammar om 
hur man kan skydda sig mot bedrägeri i offentliga miljöer och i hemmet med 
berättelser och bildband: ”Försök inte lura mig”.
Sedan intog medlemmarna kaffe med bulle och kakor. Efter en stunds 
pausgymnastik initierat av Leena Eklund vidtog årsmötesförhandlingarna. Som
avslutning på dagen blev det dragning på sålt lotteri.                                             
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