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PROTOKOtt

Fört Yid §PF seniorerna Gothn&distrilteB årsstärnma torsdaten ZDZ2O!|#,I kl.0-m
på Suderbys herrgård i Västerheide.
IIärvarande: 37 r5stberätttEade inklu*ve distrilrtstyrelsen.

§ 1 Ärsstammans öppnande
Distriktsordftinarde BrittOhlsson hälsade de nänrararde hiärdigtvälkonrna till stiimman,
tiinde ett ljus och påkallade en ffi minut för yåra under året avlidna medlemmar, samt
anslutade stunden med en dikt av Alf Henriksrcn. DärefterförHarade ]pn årsstiim manZO2Z
för öppnad.

§ 2Preddium
Stiimman beslutade att rrälja f«iljarde presidium:
Ordförande Hans l(intbom
Vice ordförande Britt Ohlsson

Sekretera re Erra Li ndström

Pressrefere nt Ba rbro Ky'si nger

§ 3Protokolli,usterarc
Stiimman besk tade att rrälja f<i,ljande hlå personer till protokolljusterare tillika rösträknare:
Margrethe Bernsen, Storsudret och Aina Hallbåter, Fardhem.

§ 4Röstlärgd
37 medlemmar rrar nänrarande

§ 5 (allelse

Kallelsen till årsstämman godl«ändes.

. § 6Dagordning
Förslag till dagordning godkändes.

§ 7 Vertsamhetsberätelse
Styrelsens rrcrka m hetsberättelse föredrogs och lades ti I I handl insa rna.

§ SEkonomldrberfttelse
Styrelrrs ekononriska berättelse föredrogs och lades till handlingarna,
med anmärknir€en beträffande resultaträkning: årets resultat visar 11.188 kr samt
balarcräknirg: + 2-7& kr ska vara enfordran, inte en skuld.
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§ 9 Rwisorernas berättele
Revisor Bengt Farirder föredrog revisiomberättelsen, sonr dåirefter ladestill handlingarna.

§ 1O Resuhat- och balansräkning
Den presenterade resultat- och balansräkningen fasställdes. Beslutades att202l års resultat

skall föras i ny räknirg.

§ llAnsvarsfrihet
Stiimman beviliade distriktsstyrelsen arsnarsfrahet för räkemkapsåret 2021"

§ lllVerksamhetsplan och budget
Ve rksa m heBpla n för 2O22 t& edrogs av Britt O hlsson, enl igt ka lenda ri um, även

utbildningsdagar för sekreterare och kassrirer planeras, samt förslag till butlget för 2022 och

budgeprognos för 2022-2A24, vilka godkändes.

§ 13 Medlemsavgift till distriktet
Beslntades om oförändrad arryift4O kr per medlem till Godandsdistriktet t& 2023.

§ 14 Ersättningar
Beslutades att vara ofrirändrat, 1O.0OO kr, att fördelas inbördes i styrelsen plus bilersättning,
enligtstatlig norm, för nänrarande 18:50 per mil.

§ 15 Motioner
lnga motioler hade inkommit.

§ 16 Fördag från distriktsstyrelse angående Årsstämman
Fråganvar: skall årsstiimman hållasnarje eller vartannat är? Distriktsstyrelsens förslag:

narie år. Besluades att distriktets årsstämma skall hållasvarie år.

§ 17 Antal ombud yid 2OZl årc distriltsstämma
Beslntades att ha samma antal sonr tidigare, till konrmande årsstiimma, ett onrbud för rrarie

dböriat 5Gtal medlemmar i f<ireningen.

§ 18 Antal styrelseledamöter
Beslutades nara oförändrat 11 ordinarie ledamöter, i disBiktsstyrelsen, inklusive ordförande,
inga ersättare,

§ 19 Val av distriktsordförande
Britt0hlsson, Norrketsen, omnaldes till distriktsordf«irande för I år.

§ älVal av övriga styrelseledamöter
För 2 åronrvaldes: Agneta.lohansson, Wisbog, Margrethe Bernsen,Storsudret samtJari
Karirninio,Visbyringen. Npal på 2 åravMargareta Lindholm, NorrkreEen samt Lena
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Eldund, Blåelden. Ett år kv-ar har: Erra Lin&rrörn, Treldangen, Anna-Britta Hanssm, Eskelhem-

Tofta, Thomas Fri4 HCBIöd, BarbroKysirger, Höctglöd samt Per{lofJacobsson,
Treklangen.

§ 2l Rwisorer med ersättare
Omval på I år av Bengt Farirder, Värgeorten och Stina Mörrby, Vis§pingen, Ull ordinarie
revisorer. Även omnal på 1årfön revisorssuppleanterna Birgitta OloBson, Stenkyrkakretsen

Och Gerhard Malmros, Msl4pingen.

§ Zl Ledar6ter i Rqion Gotlandsrqionrå4 RPG,2Ol3 -2nfrt:G

Stämman beslutade att dessa ledamöter uBes avdistriktsstyrelsen, Numrande ordinarie
ledamöterto.m.2O22-12-3t är: Britt Ohlsson, Norrkretsen och Birgitta Cramdr,Treklangen.
Ersättare: Per-Olof Jacobsson, Treklangen och Barbro Björkander, Blåelden.

§ Xt Valbeledningen, äsställande av antal ledamöcr
Beslutades att nalberedningen skall bestå av3 ledam«iter.

§ 24Valavvalberedning
Omnalpå 1åravHans Klintbom, Wisborg, Erna Sandqlist Fardhem och Bert{la Wallin,
Norrketsen. De utser en sammankallande inom sig.

§ 25 Val av ombud till Vuxensholans årsrnöte 2023

Sten Björklund Blåelden och Birgitta Cram6r, Treklangen, omvaldesför en tid av 1 år.

§ 26ärigafrågor
Nyastdgw gäller lrän2022-01-01, för SPF seniorerna.

DM i ktfi: Martin Björkander, Blåelden, ville slå ett slag för Kubben, den nämns inte i
kalendariel Från och med if ol ändrades regeln om antalet spelare per lag, från 3 upp till 6
spelare kan u§öra ett lag. DM ikubb spelas imånadsskiftet aug./sept på idrottsplaBen vid
Bara bygdegård.

DM i tutile: Sten Björklund, Blåelden, flaggade för DM i Boule, sonr i år skall hållas i juni.

§ 2TAvtackningar
BrittOhlsson avtackade trd avgående styretseledamöter: Sten Björklund, Blåeld€noch
Göte Jotransson, Vängeorten, med blomstercheckar. Göte konrmer att nara adjurgerad i
Styrelsen under 2022.

§ 2SAvdutning
Stiimmans ordförande Hans Klintbom tackade för sig och örerlämnade ordet Ull disnrikts-

ordförande Britt Ohlsson, som i sin tur tackade Hans för väloch rekordsnabbt genomförda

stiimmoförhandlingar. PresidieB ordförande och seketerarehckades med blomster-
checkar. Därefter förklarade distrilGordförande Britt Ohlsson 2A22 ärsdistrilcsstiimma för
avsluta4 kl. 10.40.
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Justerare Margrethe Eern sen

A,na */"ua äJs,
Justerare Aina Hallbåter
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