
 
 

 

SPF Mälarhöjden-Hägersten 

Förening 149 inom SPF, Sveriges Pensionärsförbund 

 
Protokoll fört vid årsmöte fredagen den 15 februari 2013 

i Axelsbergs servicehus 
 

 

 

Närvarande enligt röstlängd 116 

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare 

 Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens årsmöte.  

 Årsmötet beslutade att utse Bengt Andersson till mötesordförande och Eivor Woods till 

 mötets sekreterare. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Lisbeth Kjellin och 

 Marita Liljeqvist. 

 

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

 

3. Fastställande av föredragningslista 
 Tidigare utsänd föredragningslista med ett tillägg angående kreditkort i p. 9 godkändes.  

 

4. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 
 Verksamhetsberättelsen godkändes. 

 Balans- och resultaträkning föredrogs, i kassörens frånvaro, av revisor Birgitta Nilsson. 

 En av medlemmarna, Arne Svahn, frågade angående kostnaderna för Veteranen. 

 Rolf Lindquist svarade att Veteranen ges ut av förbundet till en kostnad som utslaget på SPF:s 

 medlemsantal blir 3:32 per medlem. Av medlemsavgiften, 240 kr för 2013, går 130 kr till 

 förbundet, 40 kr till distriktet och föreningen får behålla 70 kr. Arne Svahn föreslog att det i  

 årsredovisningen ska specificeras hur medlemsavgiften fördelas. Förslaget mottogs positivt.  

 Birgitta Nilsson läste upp revisionsberättelsen. 

 Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen fastställdes och lades till 

 handlingarna. 

  

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

 räkenskapsåret 2012. 

 

6. Beslut om eventuella ersättningar till styrelse och revisorer 
 Styrelsen har i budgeten för 2013 föreslagit en höjning av arvodena för webbredaktören  med 

 650 kr och för  lotteriförsäljaren med 200 kr. Totala beloppet för arvoden och ersättningar 

 uppgår då till 23 350 kr (tidigare 22 500 kr). Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

7. Behandling av motioner 
 Inga motioner förelåg. 
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8. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 
 Rolf Lindquist föredrog 

 Prop. 1.  Gratis kollektivtrafik för pensionärer ger lägre kostnader för kommuner och landsting 

 Prop. 2.  Räkna in tänderna i högkostnadsskyddet 

 Prop. 3.  Minska fallolyckorna på hala vintervägar 

 Prop. 4.  Trygghet för vårdtagare vid hemtjänstbesök 

 Årsmötet beslutade enhälligt att föreningen går vidare med de fyra propositionerna till  

 distriktsstämman. 

  

9. Beslut om budget och plan för verksamheten 2013 
 Då kassören inte var närvarande vid mötet gick Rolf Lindquist igenom budgetförslaget. 

 Kostnader ”Studiebesök och resor” minskas med 1 000 kr till 114 000 kr och ”Arvoden, styr mfl” 

 höjs med 1 000 kr till 23 500 kr p.g.a. höjningen av arvoden som godkändes under p.6 

 Årsmötet beslutade fastställa föreslagen budget samt verksamhetsplan för 2013. 

 Rolf Lindquist meddelade att vår bank, Nordea, höjer avgiften för det företagspaket vi har idag vid 

 årsskiftet. Väljer vi ett alternativ med kreditkort, där årsavgiften är densamma som idag, fordrar 

 banken ett årsmötesbeslut med angivande av en inköpsgräns för att utfärda ett kort. Förslag om 

 en inköpsgräns på 10 000 kr godkändes av revisorn. Årsmötet beslutade att styrelsen vid behov 

 kan införskaffa kreditkort med högsta inköpsgräns 10 000 kronor. 

  

10. Beslut om årsavgift för nästkommande år 2014 
 Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2014 ska vara oförändrad, 240 kr. 

 Årsavgiften för vänmedlem oförändrad 75 kr. 

 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 
 Årsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio plus ordförande och ingen 

 ersättare. 

 

Valberedningens ordförande Ingrid Franek läste upp valberedningens förslag till val av ordförande, 

styrelseledamöter och revisorer. Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

  

12. Val av ordförande 

 omval ordförande Rolf Lindquist 

 

13. Val av övriga styrelseledamöter  
 omval 2 år  Kerstin Almlöf 

 omval 2 år Britt-Marie Öquist 

 omval 1 år   Leif Mattsson 

 nyval  2 år Anne-Marie Bergström 

 nyval kassör 2 år Birgitta Airas 
 

1 år kvar av mandattiden har Gunnar Carlsson 

  Eivor Woods 

  Ann Falk 

  Margareta Regnström 

 

14. Val av revisorer och ersättare 
 omval 1 år Ulf Tidbeck, sammankallande 

  Birgitta Nilsson 

 omval ersättare 1 år Per-Ove Hedberg 
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15. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 
 Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamöter och ersättare till distriktsstämman 2014. 

 

16.  Val av ledamöter i stadsdelsnämndens pensionärsråd  
 Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamöter i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014. 

 

17. Beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen 

 Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall vara fyra och att alla är 

 ordinarie ledamöter. Ordföranden har utslagsröst. 

 

18. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 
 Ingrid Franek omvaldes som ordförande, Märta Elfgren, Marita Liljeqvist och Margaretha 

 Östling omvaldes som ledamöter. 

 

19. Avslutning 
 Mötesordföranden framförde ett stort tack till föreningens ordförande och till styrelsen för deras  

 insatser i föreningen.  

 Årsmötets ordförande och sekreterare avtackades med en härlig bukett tulpaner.  

 

Ordföranden tackade Bengt Andersson och medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade 

årsmötet avslutat.  

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

……………………………….  ……………………………… 

Eivor Woods Bengt Andersson 

 

 

 

  ……………………………… 

  Lisbeth Kjellin 

 

 

 

  ……………………………… 

  Marita Liljeqvist 


