
 

   

 

                                            Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Österfärnebo 

 i  Koversta den 2 juni 2021.     30 närvarande. 

 

§ 1.  

Öppnande.  

Ordförande Alvar Olsson hälsade välkommen till  det försenade årsmötet. Restriktionerna på 

grund av Pandemin Covid -19 har inte tillåtit samlingar fysiskt med mer än 8 personer men 

den 1 juni utökades avtalet till 50 personer då smittspridningen gått ner mycket på grund av 

nu pågående vaccinationer. Det gångna verksamhetsåret har varit mycket annorlunda då de 

planerade aktiviteterna har fått ställas in och  främst har fått bedrivas utomhus och digitalt, 

som verksamhetsberättelsen visar. 

Därefter följde en tyst minut för de fyra medlemmar som gått bort under år 2021, nämligen 

Rolf Lindfors, 84 år, Torsten Landén, 85 år, Birgitta Widmark, 72 år och Roland Lindfors,  

91 år.   Parentationen avslutades med  Kain Boyes dikt ”Visst gör det ont när knoppar 

brister”. 
 

Ordförande förklarade därefter årsmötet öppnat. 

 

§ 2. 

Val av mötesfunktionärer. 

Till ordförande för mötet valdes Bengt-Erik Liw och till sekreterare Berit Olsson. 
 

 

§ 3. 

Val av justeringspersoner. 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Per-Arne Johansson och Ingeborg 

Jonsson. 
 

 

§ 4. 

Godkännande av kallelse. 

Kallelse till årsmötet har skett via Kontaktbladet, mailutskick med påminnelse och genom 

affischering. 

Stämman beslutade godkänna att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 
 

§ 5.   

Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslista fastställdes att utgöra underlag för beslut vid stämman. 
 
 

§ 6. 

Styrelsens berättelse över verksamhet och ekonomi för 2020, samt revisionsberättelse.  

Alvar Olsson föredrog och kommenterade verksamhetsberättelsen för år 2020. Under året har 

det mesta av det ordinarie programmet fått ställas in. Komplettering av berättelsen att 

Damlaget som vann DM i boule bestod av  Lena Lund, Ingeborg Jonsson och Elisabeth 

Johansson, samt herrlagets tredjeplats Bengt Andersson, Ove Lund och Sven-Olof Sedvall. 

Kassör Olle Persson redogjorde för resultat och balansräkning. Ekonomin visade på ett 

överskott under året på kr. 15.788 och ett utgående eget kapital på kr. 132.026 
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Bengt-Erik Liw  föredrog revisionsberättelsen.  

Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. 
    
 

§ 7.  

Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman beslutade, på revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen och dess kassör full 

ansvarsfrihet för det gångna året. 

     

       

§ 8. 

Kostnadsersättning till styrelsen och revisorer, samt reseersättning. 

Stämman beslutade på valberedningens förslag att styrelsen tilldelas 2 500 kr i 

kostnadsersättning för 2021 att fördelas enligt styrelsens beslut.  

Reseersättning betalas ut efter statliga normer. För närvarande 18,50 kr/mil. 
 
 

§ 9. 

Behandling av inkomna motioner. 

Meddelas att inga motioner hade inkommit till stämman. 
 

 

§ 10. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse. 

Inga förslag fanns att behandla.  
 

 

§ 11. Beslut om budget och plan för verksamheten. 

Styrelsens verksamhetsplan och budget för år 2021 föredrogs av Alvar Olsson.  

Stämman beslutade att anta verksamhetsplan och budget för år 2021. 
 

 

§ 12. Beslut om årsavgift för nästkommande år. 

Årsmötet beslutade att föreningens årsavgift för år 2022 skall vara oförändrat 200 kr enligt 

styrelsens förslag, därav 160 kronor till förbundet, 20 kronor till distriktet och resterande 20 

kronor till föreningen.  
 

 

§ 13. 

Antal styrelseledamöter. 

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att styrelsen ska utgöras av 7 ledamöter. 

Inga ersättare. 
 
 

§ 14. 

Val av ordförande. 

Till ordförande för ett år omvaldes Alvar Olsson. 
 
 

§ 15. 

Val av övriga styrelseledamöter. 

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Christer Persson och nyvaldes Eva-Lisa Rask. 

     
Kvarstår ytterligare ett år, Kerstin Olsson, Gertrud Lindroth, Bernt-Olov (Olle) Persson 

samt Berit Olsson.    Lena Lund styrelseledamot sedan 2011 hade undanbett omval. 
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§ 16. 

Val av två revisorer och ersättare. 

Till ordinarie revisorer för ett år omvaldes Bengt-Erik Liw och Barbro Bäckman.                           

Omval av Per Englund, Sterte, som ersättare.          
 
 
 

§ 17. 

Val av ombud till distriktets höststämma. 

Styrelsens fick i uppdrag att utse ombud till distriktets höststämma. 
 

 

§ 18. 

Val inom olika ansvarsområden. 

a) Studieledare: Berit Olsson, omval. 

b) Reseledare: Christer Persson, omval.  

c) Friskvårdsombud: Vakant.    Beslutas enligt valberedningens förslag att uppdra till  

styrelsen att styrelsen får i uppdrag att utse delansvariga vid genomförande av 

friskvårdsaktiviteter. 

d) Trafikombud: Ulf Andersson, omval. 

e) Syn- och hörselombud: Kerstin Olsson, nyval. 

f) Rekryteringsansvarig: styrelsen. 

g) Bouleansvarig: Omval på Åke Fransson med  Bengt Andersson, som bitr. 

h) Bridgeansvarig: Kenneth Wester, omval. 

i) IT-ansvarig, hemsidan: Bengt Andersson, omval. 

j) Lotteriansvarig: Pär och Annica Eriksson, nyval. 

k) Mattcurlingansvarig: Bengt Andersson, omval. 

l) Äldrefunktionärer: Kerstin Olsson, Alvar Olsson. 

m) Medlemsregisteransvariga:  Ordförande och sekreterare. 

 

 

§ 19. 

Serveringskommitté. 

Till serveringskommitté omvaldes Ingeborg Johnson, sammankallande, Berit Bergqvist, 

Eva-Karin Qvarnström, Ingalill Gavell och Margit Wedin samt  Per Lindström. 

Alla valda på ett år.                                                                  

 
 

 

§ 20. 

Valberedning. 

Beslutades att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.  

 
   

§ 21. 

Val av valberedning. 

Till valberedning till 2022 års stämma kvarstår Bengt Andersson på 1 år och Ingalill 

Gavell på 2 år. Till ledamot i valberedningen på 3 år nyvaldes Barbro Bäckman.                                  

Bengt Andersson utsågs till sammankallande i valberedningen.                                                     
Erik Bergstrand avgick som ledamot i valberedningen efter 3 år 
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§ 22.  

Övriga frågor. 

- Ordförande informerade om planer på utflykter under juni och juli samt surströmmingsfest i 

augusti i Koversta. Annons kommer i KB. 

- Christer, resesamordnare, redogjorde för planer på en Hemlig resa i samarbete med PRO när 

det kan bli möjligt på grund av restriktionerna och efterlyste om intresse finns. Han fick i 

uppdrag att jobba vidare med planeringen. 

 
 

§ 23. 

Årsmötets avslutning. 

Mötesordförande Bengt-Erik Liw tackade för visat intresse och överlämnade klubban till 

omvalde ordföranden.   Följde avtackning av avgående styrelseledamoten efter 10 år Lena 

Lund samt funktionärerna Erik Bergstrand, Elisabeth och Per-Arne Johansson samt dagens 

mötesordförande med blommor.  

Alvar tackade presidiet för väl genomfört årsmöte och för förnyat förtroende att få leda 

föreningen ytterligare ett år, hälsade nyvalda funktionärer välkomna till sina uppdrag och 

förklarade årsmötet avslutat,  inbjöd till kaffebordet med hembakad vetekrans och 

prinsesstårta och kallade till konstituerande sammanträde efter fikat. 

 

Eftermiddagen avslutades med lotteridragning på många fina vinster som utökades med en 

prinsesstårta, tack och applåd till kaffevärdarna Margit Wedin och Per Lindström och till sist 

läste Alvar sitt kåseri om Solö brygga.  

 
 
 
 

 

Dag som ovan   Justeras: 

 

 

 

/Berit Olsson/   /Bengt-Erik Liw/ 

  sekreterare     mötesordförande 

 

 

 
 

/Per-Arne Johansson/   /Ingeborg Jonsson/ 

 justerare         justerare  


