
                                                     org nr 802402-1514 

 Årsmötesprotokoll 2021-02-26                                                                sid 1 

SPF Seniorerna Mälarhöjden-Hägersten 
Förening 149 inom SPF Seniorerna 

 
 
Protokoll fört vid digitalt årsmöte fredagen den 26 februari 2021 
 
Närvarande medlemmar enligt röstlängd 44 (digitalt 33 samt via poströster 11) 
 
1. Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare 

Ordförande Lars-Åke Hovén hälsade alla välkomna till dagens digitala årsmöte. Ett upprop 
genomfördes och samtliga deltagare hade god kontakt.  
Årsmötet BESLUTADE att utse Lars-Åke Hovén till mötesordförande och Vivian Johansson till               
mötessekreterare. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Ulla Ström och Eva Sääf. 
Presidiet, kassör samt rösträknare fanns fysiskt på plats i Hägerstens Medborgarhus.  

 
2. Prövning om kallelse av årsmötet skett i behörig ordning  

Årsmötet ansågs i behörig ordning kallat. Alla årsmöteshandlingar hade skickats ut digitalt till de 
som anmält mejladress och via post till övriga. 
 

3. Fastställande av föredragningslistan 
Tidigare utsänd föredragningslista godkändes. 

 
4. Behandling av styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen godkändes. Den ekonomiska årsredovisningen föredrogs och 
förklarades av kassören Birgitta Airas.  
 

5. Revisorernas berättelse 
Mötesordförande Lars-Åke Hovén läste upp revisionsberättelsen. 
 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Mötet BESLUTADE att fastställa årsredovisningen. Redovisningen lades till handlingarna. 
 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet BESLUTADE i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2020. 
 

8. Beslut om eventuella ersättningar till styrelsen 
Styrelsen föreslog att ersättningarna för 2021 ska vara desamma som föregående år (24 000). 
Årsmötet BESLUTADE i enlighet med styrelsens förslag. 
 

9. Behandling av motioner 
Inga motioner förelåg. 
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10. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 
Inga förslag förelåg. 
 

11. Beslut om budget och plan för verksamheten 2021 
Årsmötet BESLUTADE att fastställa föreslagen budget och verksamhetsplan för 2021. 
 

12. Beslut om årsavgift för nästkommande år 2022 
För att möta höjningar från distrikt och förbund samt ökade kostnader förelåg förslag att höja 
medlemsavgiften med 20 kr till 285 kr. Årsmötet BESLUTADE enligt styrelsens förslag en höjning 
av årsavgiften för 2022 till 285 kr samt för vänmedlem oförändrat 100 kr. 
 

13. Beslut om antalet styrelseledamöter 
Årsmötet BESLUTADE att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat nio och ingen ersättare.  
 
Valberedningen hade överlämnat följande förslag till val av ordförande, styrelseledamöter och 
revisorer. Årsmötet BESLUTADE enligt förslaget.        

14. Val av ordförande  
Omval ordförande, 1 år Lars-Åke Hovén   
 

15. Val av övriga styrelseledamöter 
Omval, 2 år  Birgitta Airas, Ulla Lundström,  

Britt-Marie Öquist, Börje Granath 
Fyllnadsval 1 år  Ann Falk, Karin Becker 
Ett år kvar av mandattiden Margareta Regnström, Vivian Johansson 
    

16. Val av revisorer och ersättare 
omval 1 år Ulf Tidbeck (sammankallande) och Ingrid Penton 
omval 1 år, ersättare Birgitta Nilsson  
 

17. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 2022 
Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamöter och ersättare till distriktsstämman 2022. 
 

18. Val/nominering av ledamöter/ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) 2022  
Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamöter i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2022. 
 

19. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
Årsmötet BESLUTADE att antalet ledamöter i valberedningen skall vara tre och att alla är 
ordinarie ledamöter.  
 

20. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter 
Omval av Margaretha Östling, ordförande, Kerstin Almlöf och Gunilla Schöldström, ledamöter. 
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21. Avslutning 
Lars-Åke Hovén avtackade Mailis Malmquist och Diwert Fredler för deras insatser som 
styrelseledamöter i föreningen.  
 
Mötesordföranden förklarade därmed årsmötet avslutat och tackade mötesdeltagarna för deras 
uppmärksamhet samt som föreningens ordförande på den nya styrelsens vägnar för 
förtroendet att fortsatt leda föreningen. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
………………………………….   …………………………………………. 
Vivian Johansson   Lars-Åke Hovén 
     
 
 

…………………………………………. 
 Eva Sääf 

     
 
 
    …………………………………………. 

Ulla Ström 
  
 


