
           Borås 3:an 
 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

för SPF Seniorerna Borås 3:an den 6 februari 2018  

på Ribbingsgården, Ribbingsgatan 32, Borås 

 
§ 01.  Årsmötets  Föreningens ordförande Ann-Christin Johansson öppnar 

          öppnande    årsmötet och hälsar ett 85-tal medlemmar varmt välkomna.  

Föredragande för valberedningen är Ulla Hansson 

     

 

§ 02. Val av ordförande Årsmötet väljer Leif Olofsson som ordförande för mötet. 

         för årsmötet   
 

§ 03. Val av sekreterare Årsmötet väljer Anna-Lisa Nyström som sekreterare för  

         för årsmötet mötet. 

 

§ 04. Val av två  Årsmötet väljer Berit Liberg och Leif Öster att justera  

         protokolljusterare  dagens årsmötesprotokoll samt vara rösträknare. 

         tillika rösträknare 

 

§ 05. Årsmötets   Årsmötet godkänner årsmötets behöriga utlysande. 

         utlysande 

 

§ 06. Fastställande av  Årsmötet fastställer dagens föredragningslista.    

         Föredragningslista    Se bilaga 1! 

  

§ 07. Verksamhets- Årsmötet godkänner Verksamhetsberättelsen för år 2017   

         berättelse 2017 och den läggs till handlingarna.   Se bilaga 2! 

 

§ 08. Behandling av Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 

         verksamhets-  år 2017 behandlas. 

         berättelse och 

         årsredovisning  

 

§ 09. Beslut om  Årsmötet beslutar godkänna styrelsens resultaträkning och  

         resultat- och  balansräkning och dessa läggs till handlingarna.    

         balansräkning    Se bilaga 3, 4! 
   

§ 10. Revisions- Revisionernas berättelse för 2017 läses upp och läggs till 

         berättelse 2017 handlingarna.    Se bilaga 5! 

 

§ 11. Ansvarsfrihet  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

         för styrelsen  

 

   



§ 12.  Kostnads- Årsmötet beslutar att 2018 års kostnadsersättning till  

          ersättning 2018 styrelsen skall vara oförändrad d.v.s. 9 000 kr  

   

§ 13.  Årsavgift år 2019  Årsmötet beslutar, att föreningens årsavgift för 2019 skall 

vara oförändrad d.v.s. 220 kronor. 

 

§ 14.  Mål- och  Årsmötet beslutar godkänna styrelsens föreslagna Mål – 

          Handlingsplan  och Handlingsplan för verksamheten år 2018. 

          2018    Se bilaga 6! 

 

§ 15.  Budget för 2018 Årsmötet beslutar godkänna styrelsens föreslagna budget 

 för verksamheten år 2018.  Se bilaga 7!  

   

       

Val för verksamhetsåret 2018 
 

§ 16. Antal styrelse- Årsmötet beslutar att antal styrelseledamöter för år 2018 

         ledamöter 2018   skall vara nio ordinarie ledamöter.  

 

§ 17. Val av ordförande Årsmötet beslutar omval av Ann-Christin Johansson som 

         för ett år ordförande för ett år. 

 

§ 18. Val av 4 ordinarie  Årsmötet beslutar omval av ordinarie styrelseledamöterna    

         styrelseledamöter    Bertil Melin och Gösta Olofsson för två år 

samt nyval till ordinarie styrelseledamöter av 

Elisabet Svedberg och Jan Andersson för två år.  

 

Ordinarie styrelseledamöterna: Margareta Nermansson, 

Monika Eggenberger Kettil, Britt-Marie Ekholm och  

Kent Gustavsson kvarstår ytterligare ett år. 

 

 

§ 19. Val av 2 revisorer Årsmötet beslutar omval av Bo Gamalielsson och Leif  

         för ett år Öster, som revisorer för ett år. 

 

§ 20. Antal ombud och Årsmötet beslutar godkänna styrelsens förslag av antal 

         ersättare till  ordinarie ombud och ersättare till SPF seniorernas distrikts-  

         SPF Seniorernas stämma den 7 april 2018 enligt följande: 

         distriktsstämma       5 ordinarie ombud och 5 ersättare  
 

§ 21. Val av ombud och Årsmötet beslutar utse följande ordinarie ombud till SPF 

         ersättare till Seniorerna Södra Älvsborgs distriktsstämma 7 april 2018:  

         distriktsstämma Ann-Christin Johansson, Bertil Melin, Elisabet Svedberg, 

Jan Andersson och Gösta Olofsson. 

 

 Årsmötet beslutar utse följande ersättare – ej personliga – till 

distriktsstämman den 7 april 2018: 

 Monnika Eggenberger Kettil, Margareta Nermansson, 

Britt-Marie Ekholm, Kent Johansson och Agneta Nero 

Andersson.  

 

  



           

    
  
Val av valberedning inför årsmötet 2019 

 
§ 22. Antal ledamöter Årsmötet beslutar att valberedningen inför årsmöte 2019 

         till valberedning skall bestå av tre ordinarie ledamöter. 

 

 

§ 23. Val av ledamöter Årsmötet beslutar omval av Ulla Hansson, Bo  

         till valberedning  Gamalielsson  och  Kent Johansson som ordinarie 

ledamöter i valberedningen inför årsmötet 2019.  

 Ulla Hansson väljs som sammankallande. 

 

§ 24. Inkommen Det finns inte någon inkommen motion. 

         motion  

  

§ 25. Övriga frågor Ej heller någon övrig fråga.   

   

§ 26. Avslutning  Ordförande Leif Olofsson förklarar årsmötet avslutat och 

tackar för förtroendet. 

 

Föreningens omvalda ordförande Ann-Christin Johansson tackar också för årsmötets 

fortsatta förtroende och avslutar månadsträffens årsmöte med att framföra föreningens 

tack till avgående styrelseledamöterna: Helvi Jakobsson och Anna-Lisa Nyström 

samt till de funktionärer, som av olika anledningar inte önskar fortsätta sitt uppdrag:  

Eva Bergqvist (folkhälsoombud), Rolf Bronshammar (reseombud),  

Clary Hjelmstedt och Marie-Louise Andersson (värdinnor), Per Rölander (bowling)   

 

 

 

 

 

Borås den 6 februari 2018 

 

 

Leif Olofsson   Anna-Lisa Nyström  

Ordförande för årsmötet   Sekreterare för årsmötet 

 

 

  

Berit Liberg    Leif Öster 

Protokolljusterare för årsmötet  Protokolljusterare för årsmötet    

 


