
 

 

 

 

Stallarholmen 

  

 

    SPF Seniorerna Stallarholmen 
    Protokoll från årsmöte i Gula Industrihuset 

Mötesplatsen 
 
    21-09-02 
 
 

 

1. Årsmötets öppnande 
Dolf Bergsten förklarade årsmötet öppnat. 
 

2. Årsmötets behöriga utlysning 
Utlysningen av årsmötet godkändes. 
 

3. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Leif Sundsvik 
  

4. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Birgit Carlsson 
 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet 
Kjell Henriksson och Rolf Hedberg valdes att justera dagens protokoll och tillika rösträknare. 
 

6. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 
Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes.  
 

8. Resultat- och balansräkningen för 2020 
Styrelsens resultat- och balansräkning för 2020 godkändes. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

9. Revisorernas berättelse 
Kerstin Borell läste upp revisionsberättelsen. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.  
Mötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2020 
 

11. Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit 
 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 godkändes 
 

13. Styrelsens förslag till avgifter för 2021 
Mötet beslöt att avgifterna för 2021 ska vara 150 kr per aktivitet och termin, även för 
sommarboulen. Undantag är bokcirkeln med 50 kr per termin.  
De som betalat hel avgift för vårterminen 2020, dvs 150 kr, betalar 80 kr för höstterminen 
2021. Övriga betalar som vanligt 150 kr per aktivitet 
 

14. Styrelsens förslag till budget för 2021 
Styrelsens förslag till budget för 2021 fastställdes 
 

15. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2022 
Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2022 ska vara oförändrad, 255 kr. 
 

16. Beslut om antalet styrelseledamöter (6 st.) plus ordförande 
Mötet beslöt att antalet styrelseledamöter ska var 6 st. plus ordförande 
 

17. Val av styrelseledamöter enligt valberedningens förslag 
Ordförande: Omval av Dolf Bergsten (0,5 år) 
Ledamöter: 
Nyval Else-Marie Jarl (1,5 år) 
Nyval Ann-Sofi Källberg (1,5 år)  
Omval Kjell Ahnström (1,5 år) 
Omval Anita Engström (0,5 år) 
Omval Ingrid Seijboldt (0,5 år) 
(Kvarstår Birgit Carlsson 0,5 år) 
 

18. Val av revisorer 2 st. samt ersättare (0,5 år) 
Omval av Monika Arnstein och Kerstin Borell 
Ersättare: omval av Ulla Bergsten 
 
 



 

 

19. Val av ombud till distriktsstämman 3st. samt ersättare  
Denna punkt faller bort, då distriktsstämman redan varit. De som valdes förra året deltog 
även i årets distriktsstämma, som var en digital stämma. 
 

20. Denna punkt utgick och ingen fråga behandlades 
 

21. Val av ledamot till Seniorrådet samt ersättare 
Mötet valde Anita Engström till ledamot och Dolf Bergsten som ersättare till Seniorrådet 
 

22. Val av ledamot till distriktets valberedning samt ersättare 
En förändring har gjorts gällande denna valberedning. Tidigare hade varje förening en person 
i valberedningen, nu gör man i Sörmlandsdistriktet, som i övriga distrikt, man har en person 
från varje kommun i valberedningen. Föreningarna i Strängnäs har föreslagit Dolf Bergsten 
som ledamot och en person från SPF Seniorerna i Strängnäs som ersättare. Mötet beslöt att 
det var ett bra förslag 
 

23. Beslut om antalet ledamöter till föreningens valberedning, (1 sammankallande plus 2 
ledamöter) 
Mötet beslöt att antalet ledamöter ska vara tre 
 

24. Val av valberedning  
Omval av Dan Stenmark (sammankallande) och nyval av Margareta Grevesmühl och Christer 
Bjarnestad 
 

25. Val av trafikombud  
Fanns inga förslag, blir vakant tills vidare  
 

26. Mötets avslutning 
Leif Sundsvik tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet 
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Leif Sundsvik     Birgit Carlsson 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 

Justeras: 

 

 

Kjell Henriksson   Rolf Hedberg   


