
  

SPF Seniorerna Vreta kloster 

 

c/o Christer Vindeby, Runkällevägen 15,  585 72 Ljungsbro 

070-5943052, ch vindeby@gmail.com 

Bg5088-9344 

www.spfseniorerna.se/vretakloster 

 

Protokoll från SPF Seniorerna Vreta klosters årsmöte 2022-02-23 
 
Plats: Cloetta Tre Bröder 
Tid: 15.00 – 16.00, därefter kaffe och underhållning till klockan 17.15 
 
§1 Mötet öppnas 
Ordförande Christer Vindeby öppnade årsmötet och hälsade alla 70 närvarande 
medlemmar välkomna. 
 
§ 2 Parentation 
Minnet av medlemmar som avlidit under året hedrades med ett tänt ljus, en tyst minut och 
diktläsning. 
 
§ 3 Frågan om mötet är behörigen utlyst 
I programhäftet för SPF Seniorerna Linköpingskretsen som avser våren 2022, har SPF 
Seniorerna Vreta kloster i sitt programutbud kallat till årsmöte onsdagen den 23 februari. 
Programhäftet kom medlemmarna till del veckan före julen 2021. Årsmötet befanns 
behörigen utlyst. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
§ 5 Val av funktionärer 
Christer Vindeby valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Wivi-Anne Tjäder valdes till 
sekreterare. 
Anna-Lena Lagerström och Bengt Sandell valdes till protokolljusterare och tillika 
rösträknare. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse för år 2021 
Verksamhetsberättelsen (årsmöteshandlingar) publicerades på webben den 8 februari 
2022. En sammanfattande presentation av verksamhetsberättelsen framfördes av Wivi-
Anne Tjäder. Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
§ 7 Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska redovisningen presenterades i dokumentet ”årsmöteshandlingar” som 
publicerades på webben den 8 februari 2022. Föreningens kassör Anette Samuelsson 
lämnade en muntlig redogörelse av balansräkning, resultaträkning, aktiviteter samt den av 
styrelsen beslutade budgeten för 2022. Budgeten är ett inriktningsmål och kommer att 
revideras under året. 
Frågor ställdes avseende föreningens kostnader under 2021. Christer Vindeby lämnade en 
redogörelse avseende kostnadsökningen, vilken beror på att föreningen subventionerade 
föreningens julfest med 200 kr per medlem. Bakgrunden till detta är att föreningens medel 
ska komma medlemmarna till del. Föreningen ska enligt önskemål från revisorerna ha en 
kapitalbas på minst ca 40 000 kr, som motsvarar ca115 kr/medlem 
Den ekonomiska redovisningen godkändes. 
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§ 8 Revisorernas berättelse 
Revisorerna Arne Pihlström och Christer Bäck tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och 
balansräkningar samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Christer Bäck läste upp revisionsberättelsen som också finns bifogad i 
”årsmöteshandlingarna”. 
 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, 2021 års förvaltning 
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 
 
§ 10 Medlemsavgifter för år 2023 
Medlemsavgiften för 2022 är 250 kr. Medlemsavgiften för 2023 kvarstår med 250 kr/år och 
medlem.  
 
§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer 
Årsmötet samtyckte till att någon ersättning inte ska betalas till styrelsen, revisorer eller 
funktionärer i enlighet med tidigare år. 
 
§ 12 Behandling av motioner 
 Inga motioner har inkommit. 
 
§ 13 Behandling av förslag från förbundet, distrikt och föreningens styrelse 
SPF Seniorerna har beslutat om nya stadgar som gäller, förbund, distrikt och föreningar. De 
nya stadgarna gäller från den 1 januari 2022 och finns publicerade på föreningens 
webbsida. Årsmötet beslutade att anta de nya stadgarna. 
 
§ 14 Val av ordförande 
Valberedningens förslag till ordförande är Christer Vindeby. Årsmötet beslutade med 
acklamation att välja Christer Vindeby till ordförande i ett år. Christer tackade årsmötet för 
förtroendet. 
 
§ 15 Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag: 
Anki Onmalm                  2 år omval 
Wivi-Anne Tjäder            2 år omval 
Kerstin Sjöberg               2 år nyval 
 
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 16 Val av revisorer 
Valberedningens förslag: 
Christer Bäck                   1 år omval 
Arne Pihlström                 1 år omval 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
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§ 17 Val av ombud till distriktsstämman 
Distriktsstämman är aviserad till onsdagen den 6 april 2022 på Linköpings 
Flygvapenmuseum. SPF Seniorerna får representeras av fyra medlemmar. 
Årsmötet överlämnar till styrelsen att vid det konstituerade mötet utse representanter till 
distriktsstämman. 
 
§ 18 Antal ledamöter i valberedningen 
Under 2021 har föreningen haft tre ledamöter med Birgitta Fredriksson som 
sammankallande. Årsmötet beslutade att antalet ledamöter kvarstår. 
 
§ 19 Val av ledamöter i valberedningen 
Kristina Andersson                  1 år omval 
Ulla-Britt Ström                        1 år omval 
Birgitta Fredriksson                 1 år omval 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. Ledamöterna utser sammankallande inom 
gruppen. 
 
§ 20 Övriga frågor 
Margareta Åberg ställde frågan om entréavgiften á 100 kr vid föreningens månadsmöten. 
Hon gjorde en jämförelse med övriga föreningar inom SPF Seniorerna Linköpingskretsen. 
Wivi-Anne Tjäder lämnade besked i frågan enligt följande: SPF Seniorerna Vreta kloster 
betalar vid varje månadsmöte 80 kr/ deltagare till Cloetta Tre Bröder som avser hyra av 
lokal, kaffe, smörgås och kaka/pannacotta. Tjugo kronor åtgår till lotter och underhållare. 
Föreningar som har lägre entréavgifter har lägre lokalhyror (församlingshem mm) och 
serverar kaffe, smörgåsar och kakor som medlemmarna själva har hanterat. 
Bertil Andersson informerade om att resan till Kiel är inställd på grund av för få anmälningar 
och hänvisade till Kanalbuss egen resa till Kiel. 
Kerstin Larsson informerade om att resan till Vadstena den 7 april ännu inte är fulltecknad 
och uppmanade medlemmarna att anmäla sig till kommande planerade resor. 
Intresseförfrågningar gjordes angående Tattoo i Eksjö den 30 juli samt ev. information från 
Östgötatrafiken om det nya biljettsystemet. 
 
§ 21 Avtackningar 
Christer Vindeby tackade avgående Bertil Andersson för sitt arbete i styrelsen och 
överlämnade en bukett blommor. 
 
§ 22 Mötet avslutas 
Christer Vindeby tackade för visat intresse och såg med glädje att så många medlemmar 
anslutit till årsmötet. Han tackade alla som på olika sätt varit engagerade inom 
styrelsearbetet, aktiviteter, månadsmöten och all övrig föreningsverksamhet. 
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