
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte 2009-02-20 i SPF avd 149 Mälarhöjden-Hägersten i 
Axelsberg 
 
Närvarande enligt röstlängd 148 st. 
 
1. Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens årsmöte. Årsmötet beslöt, enligt valbered-
ningens förslag, att utse Hans Hamber till årsmötesordförande och Margaretha Östling som 
sekreterare för mötet. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Lisbeth Kjellin 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 Sven Svärd 
läste upp revisionsberättelsen. Han gav därvid kassören en eloge för det arbete hon genomfört 
med att lägga upp redovisningen digitalt. Årsredovisningen och revisionsberättelsen fast-
ställdes och lades till handlingarna. 
 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för den tid revisionen omfattat. 
 
6. Beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer 
 
Styrelsen har i budgeten för 2009 beslutat att arvodena skall vara oförändrade för 2009. 
Däremot har styrelsen beslutat om att kostnadsersättningen skall höjas med totalt ca  
1.400 kronor. 
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. 
               
7. Behandling av motioner 
 
Inga motioner förelåg. 
 
8. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 
 
Rolf Lindquist informerade om att Förbundet beslutat om nya normalstadgar för föreningarna. 
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De nya stadgarna för vår förening godkändes av årsmötet. 
 
9. Beslut om budget och plan för verksamheten 2009 
 
Föreslagen budget och verksamhetsplan för 2009 fastställdes av årsmötet. 
 
10. Beslut om årsavgift för nästkommande år 2010 
 
Årsmötet beslöt att årsavgiften för år 2010 skall vara densamma som för år 2009, d v s  
210 kronor. 
 
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 
 
Antalet styrelseledamöter föreslogs bibehållas till nio vilket godkändes av årsmötet. 
 
12. Val av ordförande 
 
Till ordförande för 2009 valdes  Marita Liljeqvist 
 
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare 
 
Till ledamöter för 2 år valdes  Kerstin Almlöf 
    Tita Bergquist 
    Rolf Lindquist 
    Bertil Lundstedt 
    Britt-Marie Öqvist 
 
I styrelsen med kvarstående mandattid 1 år Märta Elfgren 
    Anita Åkerlund 
    Margaretha Östling 
                
14. Val av revisorer och ersättare 
 
Till revisorer för 1 år valdes  Ulf Tidbeck, sammankallande
    Birgitta Nilsson  
Till suppleant för 1 år omvaldes  Per-Ove Hedberg 
 
15. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma 
 
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 och ersättare i valberedningen skall vara 3 st. 



              3. (3) 
 
18. Val av valberedningens ordförande, övriga ledamöter i valberedningen 
 samt ersättare 
 
Valberedningen, Gunnar Scherman, Siv Ahlgren, Mildred Höglund, omvaldes, dock med den 
ändringen att Mildred Höglund är ordförande i stället för Gunnar Scherman. 
 
19. Avslutning 
 
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
………………………………..  …………………………………. 
Margaretha Östling   Hans Hamber 
 
     
 
    ………………………………….
    Lisbeth Kjellin 
 
     
 
    …………………………………. 
    Arne Svahn 
 
      


