
 
 

 

SPF MÄLARHÖJDEN – HÄGERSTEN 
FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2011-02-18 i SPF förening 149 Mälarhöjden-

Hägersten i Mikaelikyrkan, Skärholmen 

 

Närvarande enligt röstlängd 123 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 sekre-

terare för mötet. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Inger Kvartoft och 

Leif Mattsson. 

 

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 
 

Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen genomgicks. 

Kassören gick igenom balans- och resultatrapporter och påpekade att tryck-

kostnaderna för vår- och höstprogram är höga, ca 20 kronor/program. 

Ordföranden informerade om att antalet medlemmar idag är 551 st. Vid 2010 års 

utgång var medlemsantalet 537 st. En av medlemmarna, Bertil Bröderman, 

ställde frågan om varför budget 2011 för Studiebesök och Resor var 105.000 

kronor då utfallet 2010 på intäktssidan var 201.353 kronor och på kostnadssidan 

202.587 kronor. Kassören redogjorde för detta.  

Revisorn Birgitta Nilsson läste upp revisionsberättelsen. 
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Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen fastställdes 

och lades till handlingarna. 

 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2010. 

 

6. Beslut om eventuella ersättningar till styrelse och revisorer 
 

Styrelsen har i budgeten för 2011 föreslagit att arvodena skall vara oförändrade 

för 2011. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

7. Behandling av motioner 

 

Inga motioner förelåg. 

 

8. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens 

 styrelse 

 

Ordföranden informerade om förslaget till sammanslagning av SPF och SPRF. 

Föreningen har lämnat remissvar till förbundet där vi yrkat:  

-   i första hand avslag i frågan om nedläggning av SPF. I andra hand  yrkat på                          

    återremiss, 

-   behållande av SPF som namn på vårt förbund, 

-   avslag i frågan om att tillåta icke-pensionärer vara fullvärdiga medlemmar i     

    SPF, 

-   avslag på den del av stadgeförslaget som innebär att stora distrikts antal  

    ombud till kongressen inte står i direkt proportion till antalet medlemmar i  

    distriktet, 

-   bifall till förslaget vad avser ny distriktsorganisation, 

-   att stadgarna rensas från direktanslutning av medlemmar till dess att ett hel- 

    täckande förslag i frågan finns. 

Ordföranden meddelade att föreningen lämnat två motioner till distrikts-

stämman. Den ena gäller gratis IT-support till alla medlemmar och den andra 

gäller gratis resor på SL för pensionärer under icke rusningstid. 

 

9. Beslut om budget och plan för verksamheten 2011 

 

Ordföranden gick igenom verksamhetsplanen för 2011. 
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Årsmötet beslutade fastställa föreslagen budget samt verksamhetsplan för 

2011.  

 

10. Beslut om årsavgift för nästkommande år 2012 
 

Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2012 skall vara densamma som för 

2011, d v s 210 kronor. 

 

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 2011 valdes  Rolf Lindquist 

 

13. Val av övriga styrelseledamöter 

 

Till ledamöter för 2 år omvaldes  Tita Bergquist 

    Kerstin Almlöf 

    Britt-Marie Öquist 

 

Till ledamot för 2 år valdes  Leif Mattsson 

 

Till ledamöter för 1 år valdes  Ann Falk 

    Bengt Olof Johansson 

 

I styrelsen med kvarstående mandattid 1 år Margaretha Östling 

    Gunnar Carlsson 

    Margareta Regnström 

 

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 
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15. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 
 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamot och ersättare till distriktsstämman 

2012. 

       

16. Val av ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd 
 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd för 

2012. 

 

17. Beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen 

 

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall vara 5 st och att 

alla är ordinarie ledamöter. 

 

18. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i 

 valberedningen 
 

Siv Ahlgren valdes som ordförande och Ingrid Franek omvaldes som ledamot i 

valberedningen. Märta Elfgren, Marita Liljeqvist och Bertil Lundstedt valdes 

som ledamöter i valberedningen. 

 

19. Avslutning 
 

Årsmötesordföranden framförde ett stort tack till föreningens ordförande Rolf 

Lindquist och till föreningens avgående vice ordförande Marita Liljeqvist för 

deras insatser i föreningens styrelse. 

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

………………………………..  ………………………………. 

Margaretha Östling   Bengt Andersson 

 

    ………………………………. 

    Inger Kvartoft 

 

    ………………………………. 

    Leif Mattsson 

 



 

 

 

 

 

 

  


