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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Växjö den 19 febr 2020 kl 14,00 i 

Sigfridssalen Domkyrkocentrum. 

 

§ 1 Ordförande Christina Boström öppnade mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Parentation hölls av Åke Svensson över de medlemmar som avlidit under 2019. 

Namnen lästes upp och ett ljus tändes. Ceremonin avslutades med en tyst minut. 

§ 3 Till mötesordförande valdes distriktsordförande Jan Johansson. 

§ 4 Till sekreterare för mötet valdes Agneta Nordlund-G:son.  

§ 5  Kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna och godkändes. Dagordningen 

godkändes som den förelåg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

§ 6 Till justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes 

Margareta Löwerot och Maj-Lis Sallhag.  

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 godkändes med justeringen att Valter 

Jeppsson och Kerstin Gadd inte endast representerat SPF vid KPR:s möten utan 

alla pensionärer. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.  

§ 8 Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. 

§ 9 Resultat-och balansräkningarna godkändes och lades till handlingarna. 

§ 10 Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för året 2019. 

§ 11 Årsmötet godkände anslaget på 50 000 för ersättning till styrelsens ledamöter 

under verksamhetsåret 2020. 

§ 12 Inga motioner förelåg. 

§ 13 Inga propositioner från förbundet, distriktet eller styrelsen förelåg. 

§ 14 Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 

godkändes och lades till handlingarna. 



§ 15 Beslöts att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad. 

§ 16 Beslöts att antalet styrelseledamöter ska vara 6 utöver ordförande. 

§ 17 Till ordförande för 2020 omvaldes Christina Boström. 

§ 18 Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes Åke Svensson, Gunnel Gustafsson samt 

Bo Helgé. Redan valda för ytterligare 1 år är Arne Lundblad, Herbert Ortscheid 

och Agneta Nordlund-G:son. 

§ 19 Till revisorer för 1 år omvaldes Per Magnusson och Jan Bökmark samt valdes es 

Ywonne Jansson till ersättare. 

§ 20 Som ombud till distriktets årsstämma den 18 mars 2020 Växjö Företagscenter 

valdes förutom styrelsen även Bengt Bark, Jan Bökmark, Karin Carlsson, 

Margareta Karlsson, Ywonne Jansson och Valter Jeppsson samt som ersättare 

Per Magnusson.    

§ 21 Beslöts antal ledamöter i valberedningen till 3 stycken. 

§ 22 Till ledamöter i valberedningen valdes Karin Carlsson, Margareta Karlsson och 

Valter Jeppsson. Den senare som sammankallande. 

§ 23 Beslöts att SPF Växjö återgår till SPF:s stadgar som kommer att antas på 

riksstämman 2020. 

§ 24 Christina Boström avtackade alla de medlemmar som på ett förtjänstfullt sätt 

bidragit till SPF:s verksamhet under året. 

§ 25 Mötesordförande Jan Johansson avslutade mötet och tackade för uppdraget. 
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