
 
 

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN 

FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 

 

 
Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- 

Hägersten i Axelsbergs servicehus 

 

Närvarande enligt röstlängd 115 st. 
 
1. Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsmän och 

 rösträknare 

 

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens årsmöte. Årsmötet beslutade att utse 

Bengt Andersson till årsmötesordförande och Margaretha Östling till sekreterare för 

mötet. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Siv Lapins och Gunilla Hansson. 

 

2. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 
 

Årsmötet ansågs i behörig ordning kallat. 

 

3. Fastställande av föredagningslista 
 

Tidigare utsänd föredragningslista godkändes. 

 

4. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 
 

Utdelad verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning genomgicks. 

Inga frågor förelåg. 

Revisorn Birgitta Nilsson läste upp revisionsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen fastställdes och 

lades till handlingarna. 

 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2011. 

 

 



                     2.  

 

6. Beslut om eventuella ersättningar till styrelse och revisorer 
 

Styrelsen har i budgeten för 2012 föreslagit att arvodena skall vara oförändrade 

för 2012. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

7. Behandling av motioner 
 

Inga motioner förelåg. 

 

 

8. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens 

 styrelse 

 

Ordföranden läste upp tre propositioner från föreningens styrelse. 

 

1) Förbättra kvalitén i äldrevården 

SPF Mälarhöjden-Hägersten yrkar 

att Stockholmsdistriktet och Förbundet verkar för att måtten för kvalité vid upphand- 

ling av äldrevård ska utgöras av personaltäthet och låg personalomsättning, 

att Stockholmsdistriktet och Förbundet verkar för att i upphandlingen av äldrevård 

ska regleras hur mycket skattepengar som kan gå till företagets vinst, 

att Stockholmsdistriktet och Förbundet verkar för att kommunerna följer upp och 

redovisar sina egna kostnader för upphandling, uppföljning och kvalitetskontroll, 

att Stockholmsdistriktet systematiserar och samordnar Föreningarnas och Distriktets 

insatser i Pensionärsråd och opinionsbildning för att uppnå de tre första att-satserna, 

att Förbundet systematiserar och samordnar Distriktens insatser i Pensionärsråd och 

opinionsbildning för att uppnå de tre första att-satserna. 

 

2) Gratis kollektivtrafik under lågtrafik för pensionärer 

SPF Mälarhöjden-Hägersten yrkar  

att Stockholmsdistriktet med kraft verkar för 

- gratis kollektivtrafik under lågtrafik för pensionärer i Stockholmsdistriktet 

- att få förbundet att driva frågan i hela landet. 

 

3) Räkna in tänderna i högkostnadsskyddet 

SPF Mälarhöjden-Hägersten yrkar 

att Stockholmsdistriktet och Förbundet verkar för att tandvård ska jämställas med 

sjukvård och därmed räknas in i högkostnadsskyddet. 

 

En av medlemmarna, Wiola Persson, ansåg att föreningen yrkar att kollektivtrafiken 

alltid ska vara gratis för pensionärer, inte enbart under lågtrafik. 
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Föreningens trafikombud, Gunnar Carlsson, informerade om kollektivtrafiken i 

Göteborg, där pensionärerna reser gratis under lågtrafik men betalar fullt pris under 

rusningstid. Detta fungerar bra i Göteborg enligt en utvärdering. Gunnar ansåg att det 

är mer realistiskt att begära gratis resor under lågtrafik. Då kan vi få gehör för detta. 

Årsmötet beslutade enligt Gunnar Carlssons förslag samt att föreningen går vidare 

med de tre propositionerna. 

 

9. Beslut om budget och plan för verksamheten 2012 
 

Då kassören inte var närvarande vid mötet gick föreningens ordförande igenom verk-

samhetsplanen samt budgeten. Han informerade om att 30.000 kr kommer att tas från 

våra fonderade pengar till föreningens jubileumsfest. 

Ingrid Lorenius undrade om budgeten för Studiebesök och Resor då intäkterna tagits 

upp till 105.000 kr och kostnaderna till 100.000 kr. Hon ansåg att det var stor skillnad 

mellan intäkter och kostnader. Revisorn Birgitta Nilsson redovisade  att intäkterna för 

2011 var 102.679 kr och utgifterna 94.767 kr. Ingrid var nöjd med detta svar. 

En av medlemmarna,Arne Svahn, undrade över våra egna intäkter och kostnader. 

Föreningens ordförande meddelade att Förbundet har en förlust på 1,9 mkr vilket 

innebär att Förbundet kommer att höja kostnaden med 20 kr/medlem fr o m 2013 från 

110 kr till 130 kr. Detta gör att vi måste höja medlemsavgiften för 2013. Rolf visade 

olika diagram från Förbundet samt från tidningen Veteranen. 

Arne Svahn undrade hur det kunde komma sig att tidningen inte går med vinst när den 

nästan helt innehåller annonser. Den borde ge ett rejält överskott. Han påpekade att 

när vi höjer medlemsavgiften försvinner flera medlemmar. Kostnaden bör undersökas 

till nästa år. 

Årsmötet beslutade fastställa föreslagen budget samt verksamhetsplan för 2012. 

 

10. Beslut om årsavgift för nästkommande år 2013 
 

Föreningens ordförande informerade om styrelsens proposition nr 4. 

Höjning av medlemsavgift 

Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften till 240 kronor. Den nuvarande medlems- 

avgiften på 210 kr består av en förbundsavgift på 110 kr, en distriktsavgift på 40 kr 

och vår egen föreningsavgift på 60 kr. Bakgrunden till höjningen är dels att kongres-

sen har beslutat höja förbundsavgiften från 110 kr till 130 kr, dels att föreningen be-

höver en förstärkning med 10 kr per medlem och år. Förstärkningen behövs för att vi 

bland annat ska kunna bibehålla och öka kvalitén på föredragshållare och artister. 

Styrelsen yrkar 

att årsmötet beslutar att höja medlemsavgiften till 240 kr. Höjningen ska gälla från 

och med år 2013. 

Årsavgiften för vänmedlem ska vara densamma, d v s 75 kr. 
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Årsmötet beslutade att årsavgiften från år 2013 skall vara 240 kr. 

 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 
 

Årsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara nio plus ordförande och 

ingen ersättare. 

 

12. Val av ordförande 

 

Till ordförande för 2012 omvaldes  Rolf Lindquist 

 

13. Val av övriga styrelseledamöter  

 

Till ledamöter för 2 år omvaldes  Gunnar Carlsson 

    Margareta Regnström 

    Ann Falk 

 

Till ledamot för 2 år valdes  Eivor Woods 

 

Till ledamot för 1 år valdes  Martin Ekvall 

 

I styrelsen med kvarstående mandattid 1 år Tita Bergquist 

    Kerstin Almlöf 

    Britt-Marie Öquist 

    Leif Mattsson 

 

14. Val av revisorer och ersättare 
 

Till revisorer för 1 år omvaldes  Ulf Tidbeck, sammankallande 

    Birgitta Nilsson 

Till ersättare för 1 år omvaldes  Per-Ove Hedberg 

 

15. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 
 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamöter och ersättare till distriktsstämman 2013. 

 

16. Val av ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd  
 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013. 
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17. Beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen 

 

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall vara 6 st och att 

alla är ordinarie ledamöter. 

 

18. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valbered- 

 ningen 
 

Ingrid Franek valdes som ordförande, Siv Ahlgren, Märta Elfgren, Marita Liljeqvist 

och Bertil Lundstedt omvaldes och Margaretha Östling valdes som ledamöter i val-

beredningen. 

 

19. Avslutning 
 

Årsmötesordföranden framförde ett stort tack till föreningens ordförande Rolf Lind- 

quist och till föreningens avgående sekreterare Margaretha Östling för deras insatser 

i föreningens styrelse. Margaretha erhöll också förbundets diplom jämte hederstecken 

i silver och blommor. 

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

……………………………….  ……………………………… 

Margaretha Östling   Bengt Andersson 

 

 

    ……………………………… 

    Siv Lapins 

 

 

    ……………………………… 

    Gunilla Hansson 

 

 

     

 

 

 

 


