
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte 2010-02-19 i SPF avd 149 Mälarhöjden-Hägersten i 
Mikaelikyrkan, Skärholmen 
 
Närvarande enligt röstlängd 101 st. 
 
1. Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens årsmöte. Årsmötet beslöt, enligt valbe-
redningens förslag, att utse Ingrid Franek till årsmötesordförande och Margaretha Östling  
som sekreterare för mötet. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Elisabet Stålhem och 
Arne Svahn. 
 
2. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 
 
Årsmötet ansågs i behörig ordning kallat. 
 
3. Fastställande av föredragningslista 
 
Tidigare utsänd föredragningslista godkändes. 
 
4. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 
 
Årsredovisningen samt den ekonomiska redovisningen genomgicks och revisorn Birgitta 
Nilsson läste upp revisionsberättelsen.  
En av medlemmarna, Bertil Bröderman, framförde synpunkter på att en stor del av före-
ningens tillgångar placerats i en likviditetsfond. Han ansåg att medlemmarna borde få till-
godoräkna sig dessa. Kassören Tita Bergquist svarade att fondtillgångarna avses användas vid 
föreningens 45- respektive 50-årsjubileum och kommer då medlemmarna tillgodo. 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen fastställdes och lades till handlingarna. 
 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2009. 
 
6. Beslut om eventuella ersättningar till styrelse och revisorer 
 
Styrelsen har i budgeten för 2010 föreslagit att arvodena skall vara oförändrade för 2010. 
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. 
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7. Behandling av motioner 
 
Inga motioner förelåg. 
 
8. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 
 
Styrelsen har från Distriktet mottagit en proposition angående årsavgiften för de olika SPF- 
föreningarna. Vice ordförande Rolf Lindquist redogjorde för bakgrunden till propositionen. 
Distriktet har rekommenderat föreningarna att nya medlemmar, som anmäler sig under perio-
den 1 oktober till 31 december, får betala normal årsavgift som gäller året ut och påföljande 
år. Det är viktigt att nya medlemmar får betala sin medlemsavgift och registreras för att 
komma i åtnjutande av SPF/Skandias försäkringar. Distriktet behöver en enhetlig modell när 
det deltar i rekryteringsaktiviteter som mässor m m. 
Årsmötet beslutade enligt Distriktets förslag samt att detta även skall gälla vänmedlemmar. 
 
9. Beslut om budget och plan för verksamheten 2010 
 
Föreslagen budget samt verksamhetsplan för 2010 fastställdes av årsmötet. 
 
10. Beslut om årsavgift för nästkommande år 2011 
 
Årsmötet beslöt att årsavgiften för år 2011 skall vara densamma som för år 2010, d v s  
210 kronor. 
 
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 
 
Antalet styrelseledamöter föreslogs bli nio plus ordförande och ingen ersättare vilket god-
kändes av årsmötet. 
 
12. Val av ordförande 
 
Till ordförande för 2010 valdes  Rolf Lindquist 
 
13. Val av övriga styrelseledamöter 
 
Till ledamöter för 2 år valdes  Gunnar Carlsson 
    Margareta Regnström 
    Margaretha Östling 
 
Till ledamöter för 1 år valdes  Marita Liljeqvist 
    Anita Åkerlund 
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I styrelsen med kvarstående mandattid 1 år Kerstin Almlöf 
    Tita Bergquist 
    Bertil Lundstedt 
    Britt-Marie Öquist 
 
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 välja ombud och ersättare till distriktsstämman. 
 
16. Val av ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd 
 
Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd. 
 
17. Beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen 
 
Årsmötet beslöt att antalet ledamöter i valberedningen skall vara 3 st. 
Beslut om antalet ersättare fattas under P18. 
 
18. Val av valberedningens ordförande, övriga ledamöter i valberedningen 
 samt ersättare 
 
Siv Ahlgren och  Mildred Höglund omvaldes samt Ingrid Franek valdes som ledamöter i 
valberedningen. Mildred Höglund utsågs som ordförande. Som ersättare i valberedningen 
valdes Märta Elfgren. Årsmötet beslöt om 1 st ersättare i valberedningen. 
 
19. Avslutning 
 
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
……………………………….  ………………………………. 
Margaretha Östling   Ingrid Franek 
 
    ……………………………….. 
    Elisabet Stålhem 
 
    ……………………………….. 
    Arne Svahn 



 
 
 


