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SPF Seniorerna Mälarhöjden-Hägersten 
Förening 149 inom SPF Seniorerna 

 
Protokoll fört vid årsmöte fredagen den 19 februari 2016 
i Axelsbergs seniorboende 
 
Närvarande medlemmar enligt röstlängd 118. 
 
1. Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare 

Ordföranden Rolf Lindquist hälsade alla välkomna till dagens årsmöte. 
Årsmötet BESLUTADE att utse Bengt Andersson till mötesordförande och Vivian Johansson till 
mötessekreterare. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Bernt Rörfors och Siv Lapins. 

 
2. Prövning om kallelse av årsmötet skett i behörig ordning  

Årsmötet ansågs i behörig ordning kallat. 
 

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. 
Arne Svahn efterlyste redovisning av fondernas avkastning. Birgitta förklarade att, eftersom 
avkastningen inte bokförs förrän försäljning har skett, vill revisorerna se redovisningen i det 
skick som den nu presenterats, men till nästa år kan en not läggas till som en informationspunkt 
under årsredovisningen.  
 

5. Revisorernas berättelse 
Revisorssuppleanten Ingrid Penton läste upp revisionsberättelsen och framförde samtidigt ett 
tack till styrelsen för väl utfört arbete. 
 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Mötet BESLUTADE att fastställa årsredovisningen, revisionsberättelsen samt 
verksamhetsberättelsen som därefter lades till handlingarna. 
 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet BESLUTADE i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2015. 
 

8. Beslut om eventuella ersättningar till styrelsen 
Styrelsen föreslog att ersättningarna för 2016 skall vara desamma som föregående år. Årsmötet 
BESLUTADE i enlighet med styrelsens förslag. 
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9. Behandling av motioner 
Inga motioner förelåg. 

 
10. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 

Rolf Lindquist föredrog  
Proposition 2, en motion till Stockholmsdistriktets stämma 2016-04-11 ”Rörande utsändande av 
e-post till medlemmarna med hjälp av medlemsregistret”:  
- att stockholmsdistriktet med stor kraft arbetar med att få förbundet att inse att en väl 

fungerande e-postfunktion från dag 1, är ett måste för föreningarna. 
- att stockholmsdistriktet inte accepterar driftssättningen av det nya medlemsregistret förrän 

e-postfunktionen fungerar.  
Årsmötet BESLUTADE att enligt styrelsens förslag gå vidare med propositionen till 
distriktsstämman. 
 

11. Beslut om stadgeändring 
Inga förslag förelåg. 

 
12. Beslut om budget och plan för verksamheten 2016 

Årsmötet BESLUTADE att fastställa föreslagen budget och verksamhetsplan för 2016. 
 

13. Beslut om årsavgift för nästkommande år 2017 
Fr o m 2016 debiterar Micasa hyra för Aulan i Axelsbergs seniorboende. Förutom höjning av 
deltagaravgifter m m nödgas styrelsen föreslå en höjning av årsavgiften med 25 kr. Mötet 
BESLUTADE enligt styrelsens förslag att årsavgiften för 2017 skall vara 265 kr samt för 
vänmedlem 100 kr. 
 

14. Beslut om antalet styrelseledamöter 
Enligt de stadgar som antogs vid årsmötet 2015-02-20 beslutades att styrelsen skall ha ett udda 
antal ledamöter. Mötet BESLUTADE att godkänna en ändring från tio till 9 ledamöter.  
 

Valberedningens ordförande Ingrid Franek läste upp följande förslag till val av ordförande, 
styrelseledamöter och revisorer. Årsmötet BESLUTADE enligt förslaget.  
15. Val av ordförande  

omval ordförande, 1 år  Rolf Lindquist 
 

16. Val av övriga styrelseledamöter 
omval, 2 år  Gunnar Carlsson 
omval, 2 år  Ann Falk 
omval, 2 år  Margareta Regnström 
omval, 2 år  Vivian Johansson 
ett år kvar av mandattiden Anne-Marie Bergström 
   Birgitta Airas 
   Ulla Lundström 
   Britt-Marie Öquist 
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17. Val av revisorer och ersättare 
omval 1 år Ulf Tidbeck (sammankallande) 
nyval  1 år Ingrid Penton 
nyval  1 år Birgitta Nilsson (suppleant) 
 

18. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 2017 
Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamöter och ersättare till distriktsstämman 2017. 
 

19. Val/nominering av ledamöter/ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) 2017  
Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamöter i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2017. 
 

20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
Årsmötet BESLUTADE att antalet ledamöter i valberedningen skall vara fyra och att alla är 
ordinarie ledamöter. Ordföranden har utslagsröst. 
 

21. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter 
Omval: Ingrid Franek (ordförande), Märta Elfgren, Margaretha Östling och Leif Mattsson. 
 

22. Avslutning 
Mötesordföranden avslutade årsmötet med ett stort tack till föreningens ordförande och övriga 
ledamöter för deras insatser i föreningen, varefter ordet överlämnades till föreningens 
ordförande. 
 
Ordföranden tackade på den nyvalda styrelsens vägnar för förtroendet att leda föreningen och 
tackade presidiet för deras insatser och mötesdeltagarna för deras uppmärksamhet och 
engagemang. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
………………………………….   …………………………………………. 
Vivian Johansson   Bengt Andersson 
 
 
     

…………………………………………. 
 Bernt Rörfors 

 
 
 
    …………………………………………. 

Siv Lapins 
 
 


