
 

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE i SPF SENIORERNA 

Bäcke-Ödskölt 2021-06-08. 
 
Ordförande hälsar välkomna. Parentation och tyst minut för under året 

bortgångna Gunilla Larsson, Irene Nilsson och Asta Johannesson. 

 

§1 

Val av ordförande för mötet 

Rose-Marie Mabäcker valdes. 

 

§2 

Val av sekreterare för mötet 

Birgitta Skoog valdes. 

 

§3 

Val av referent vid årsmötet 

Birgitta Skoog valdes till referent. 

 

§4 

Val av 2 justerare 

Vidar Bryntesson och Kaj Jakobsen valdes. 

 

§5 

Godkännande av kallelse till årsmöte 

Affischerat på Bäckegårdens och Coops anslagstavlor och via mail samt brev till 

medlemmar utan mail. 

Godkändes. 

 

§6 

Fastställande av föredragningslista 

Godkändes. 

 

§7 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen visades på bildskärm så att medlemmarna kunde läsa 

själva. 

Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1. 

 

§8 

Årsredovisning och revisorernas berättelse 

Rose-Marie Mabäcker redovisade årsredovisningen som visades på bildskärm. 

Revisorernas berättelse upplästes av ordföranden. Godkändes. 

Bifogas protokollet. Bilaga 2 och 3. 



§9 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2021. 

 

§ 10 

Beslut om ersättningar till ordförande, sekreterare, kassör och 

kioskansvarig. 

Har varit ordf. 1500 kr, sekr 1500 kr, kassör 1500 kr och kioskansvarig 1000 kr. 

Godkändes. 

 

§ 11 

Beslut om årsavgift 2022 

Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrat 250 kronor. 

 

§ 12 

Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella ersättare 

Årsmötet beslöt att det ska var 9 ledamöter och inga ersättare. 

  

§13 

Val av ordförande 

Omval av Rose-Marie Mabäcker till ordförande för 2021. 

 

§14 

Val av styrelseledamöter 

På grund av pandemin har valnämnden och styrelsen beslutat att styrelsen står 

kvar med samma utseende och tider som 2020. Inlämnade avsägelser gäller på 

årsmötet 2022. 

 

Har varit Birgitta Skoog, Birgit Sjöberg, Karl-Erik Fahlander och Ingegärd 

Ottosson 1 år, 

Kaj Jakobsen, Rita  Bryntesson, Andrzej Kegel och Lena Evaldsson 2 år. 

 

§15 

Val av 2 revisorer och 1 ersättare, 1 år 

Har varit Margit Joelsson och Invar Hesselroth och ersättare Rita Bryntesson. 

Omval. 

Godkändes. 

 

§16 

Ombud till Distriktsstämman 

Årsmötet valde valberedningens förslag och beslutar att styrelsen 

skall utse ombud till distriktsstämman. 

 

 

 



§17 

Val av representanter till KPR (Kommunala Pensionsrådet) 

Har varit Ann-Britt Danielsson som ordinarie och Lars Larsson som ersättare. 

Omval. 

Godkändes. 

 

§18 

Val av festkommitté, 1 år 

Har varit Marianne Hesselroth, Hans Evaldsson, Rita och Vidar Bryntesson 

och styrelsen. 

Omval. 

Godkändes. 

 

§19 

Val av programkommitté 

Har varit festkommittén och styrelsen i samarbete. 

Godkändes 

 

§20 

Val av kökskommitté 1 år 

Har varit Lena Evaldsson, Ingegärd Ottosson och Lena Carlsson-Fahlander. 

Omval. 

Godkändes. 

 

§21 

Val av folkhälsoombud och studieombud, 1 år 

Har varit Ann-Britt Danielsson och Bodil Zakrisson. 

Omval. 

Godkändes. 

 

§22 

Val av ansvarig i bowlinggrupp, 1 år 

Har varit Lasse Blomsten. 

Omval. 

Godkändes 

 

§23 

Val av kioskkommitté, 1 år 

Har varit Rose-Marie Mabäcker, Agneta Gustavsson, Kristina Jonasson och 

Laila Bjerkhaug. 

Kioskansvarig Rose-Marie Mabäcker. 

Omvaldes. 

Godkändes. 

 

 



§24 

Val av ansvarig och 1 ersättare för badgrupperna 

Har varit Hans Evaldsson, ordinarie och Evert Blomsten, ersättare 

Årsmötet beslöt omval. 

 

§25 

Val av Läkemedelsansvarig, 1 år 

Har varit Bodil Zackrisson. 

Omval. 

Godkändes. 

 

§26 

Val av reseplanerare, 1 år 

Har varit styrelsen och festkommittén i samarbete 

Årsmötet beslöt omval. 

 

§27 

Val av ledare i boulegruppen, 1 år 

Har varit Kaj Jakobsen och Bengt Ström. 

Omval 

Godkändes 

 

§28 

Val av konsumentombud, 1 år 

Har varit Karl-Erik Fahlander 

Årsmötet beslöt omval. 

 

§29 

Val av hörselombud, 1 år  

Har varit Bo Karlsson 

Årsmötet beslöt omval. 

 

§30 

Val av bingokommitté 1 år 

Har varit Karl-Erik Fahlander,Ulla-Britt Söderqvist, Rune Nilsson och 

Birgit Sjöberg 

Årsmötet beslöt omval. 

 

§31 

Val av valberedning och sammankallande, 1 år 

Har varit Lars Carlsson och Vidar Bryntesson och Torgny Lund  

Sammankallande Vidar Bryntesson. 

Årsmötet beslöt omval 

 

 



§32 

Beslut om antal månadsmöten 

Besluta om antal månadsmöten, dag och tid. 

Månadsmöten skall hålla andra måndagen i månaden. 

Frågan om klockslaget 15.00 eller 17.00 uppkom. 

Handuppräckning visade 17 st för kl.15.00 och 16 st för kl. 17.00. 

Frågan tas upp på månadsmötet i september. 

Godkändes av årsmötet. 

 

§33 

Övriga frågor 

Kaj Jakobsen framförde att boulgruppen behöver fler banor då det är många som 

utnyttjar befintliga och det blir trångt. Han har varit i kontakt med Bengtsfors 

kommun som han ska träffa och diskutera detta med dem. 

Föreningen kan få bidrag till olika aktiviteter 

 

Hans Evaldsson för fram frågan om antal grupper i badet. Kommer att söka tid 

och plats för en grupp då det är få deltagare. Fortfarande max 4 deltagare i 

dagsläget får vistas i bassängen. 

 

Andrzej Kegel kan ordna träffar med datasupport efter boulen. Helst för helt  

nybörjare. 

 

Ann-Britt Danielsson informerade från ett möte med KPR och Bengtsfors 

kommun om maten som körs ut till brukare skall vara varm eller kyld. 

Kommunen har inte tagit beslut ännu. 

 

§34 

Mötet avslutas 

Ordförande Rose-Marie Mabäcker tackade för visat intresse och förklarar 

årsmötesförhandlingarna avslutade. 

 

Det serverades potatissallad, kallt kött och sallad samt kaffe och rulltårta. 

 

 

 

 

…..............................................                    …......................................... 

Rose-Marie Mabäcker, ordförande                Birgitta Skoog, sekreterare 

 

 

 

 

…...............................................                      ….......................................... 

Vidar Bryntesson, justerare      Kaj Jakobsen, justerare 



 

 

 

 

 

 

 


