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Årsmöte SPF Seniorerna Kumlabygden 2017-02-21  

i Johannesgården/Johanneskyrkan Kumla 
 

Närvarande medlemmar: ca 70  

 

§1 Årsmötet öppnas.  

Ordförande Maud Rattenborg öppnar årsmötet och val av presidium sker. 

 

 Presidium bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och 

2 justeringsmän tillika rösträknare väljs enligt följande: 
Ordförande: Anders Svärd 

V. ordförande Berry Käller 

Sekreterare Sten Granström 

Justeringsmän Elisabeth Folkesson  

tillika rösträknare Barbro Janzén 

 

§2 Parentation sker genom att Maud Rattenborg utlyser en tyst stund för att 

minnas de i föreningen som avlidit under året. Anita Bengtsson spelar till 

parentationen. 

 

§3 Tillägg i föredragningslistan 

Föreningsordföranden Maud Rattenborg föreslår att filmvisning sker av två 

kortare filmer som framställts av SPF Förbundet som visar hur 

medlemsavgifterna används inom SPF Förbundet och att visningen sker före 

de egentliga årsmötesförhandlingarna. 

Årsmötet beslutar att godkänna förslaget. 

 

§4 Kallelse till årsmötet, utskickat enligt stadgarna 

Maud Rattenborg meddelar att kallelsen skett via brev enligt stadgarna.  

Kallelsen samt verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse m.fl handlingar 

har även funnits tillgängliga på SPF Kumlabygdens hemsida. 

Kallelseförfarandet godkännes av årsmötet. 

 

§5 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslista var utsänt tillsammans med kallelsen. 

Föredragningslistan fastställs, Bilaga 1 med tillägg enligt §3. 

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 

Verksamhetsberättelse har utdelats och redovisas. Bilaga 2. 

Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

§7 Ekonomisk redovisning för 2016 

Resultatrapport och Balansrapport för verksamhetsåret 2016 har utdelats och 

redovisas. Bilaga 3. 
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Årsmötet beslutar att lägga resultat- och balansrapport till handlingarna. 

 

§8 Revisorernas skrivning för verksamhetsåret 2016 

Revisorernas skrivning läses upp av revisor Karl Åke Folkesson. Bilaga 4. 

 

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016 

Karl Åke Folkesson föredrar resultat- och balansräkning.  

Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2016,  

Bilaga 3. 

 

§10 Årsmötets beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 

 

§11 Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2017. 

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för 2017 har utdelats vid 

mötet. Budget i balans för 2017 föreslås.  

Årsmötet beslutar att fastställa styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 

2017, Bilaga 5 och förslag till Budget för 2017, Bilaga 6. 

 

§12 Beslut om årsavgift för 2018 

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgift för helår från 240 kr till 260 kr 

och att som grund för föreslagen höjning hänvisas till de av SPF Förbundet 

framtagna filmerna som visades under §3. 

Årsmötet bifaller styrelsens förslag till höjd medlemsavgift. 

 

§13 Beslut om arvoden för 2017 

Valberedningen föreslår att arvoden skall utgå till ordföranden, sekreteraren 

och kassören om 900 kr vardera för 2017. 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

§12 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen för år 2017 

Valberedningen föreslår oförändrat 7 ordinarie ledamöter i styrelsen. 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

§13  Val av ordförande för år 2017. 

Årsmötet väljer Maud Rattenborg till ordförande på 1 år, omval. 

 

§14 Val av styrelseledamöter 

Valberedningens förslag för 2017: 

Stig Enbom  (1 år kvar) 

Sten Granström  Omval på 2 år 

Lennarth Helgesson Omval på 2 år 

Berit Holmberg   (1 år kvar) 

Kerstin Lundqvist Eriksson  (1 år kvar) 

Gerd Gullberg Johnson Omval på 2 år 
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Årsmötet beslutar att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag 

ovan. 

 

§15 Val av 2 revisorer och 1 ersättare på 1 år 

Valberedningens förslag: 

Karl Åke Folkesson Omval Sammankallande 

Sören Johansson                           Nyval               

Krister Sandberg                          Omval          Ersättare  

Årsmötet bifaller valberedningens förslag enligt ovan. 

 

§16 Val av ombud till SPF:s distriktsstämma år 2016 

Föreningen har rätt till ett ombud per påbörjat 50 tal medlemmar, dvs 6 

ombud.  

Årsmötet överlämnar till den nya styrelsen att utse ombuden, i första hand av 

medlemmar i styrelsen. 

 

§17 Val av Lokala ombud 2016 

Valberedningen har lämnat förslag på Lokala ombud med några vakanser. 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag till Lokala ombud och överlämnar 

till styrelsen att utse de platser som är vakanta samt även uppkomna vakanser 

under verksamhetsåret, se Bilaga 7. 

 

§18 Val av valberedning.  

Årsstämman utser valberedning enligt nedan: 

Sammankallande Elisabeth Jansson 

  Birgitta Halldin      

  Lena Nilsson 

 

§19 Årsmötet avslutas 

Omvalda ordföranden Maud Rattenborg avtackar presidiet med blommor samt 

tackar alla närvarande årsmötesdeltagare för sin medverkan vid mötet. 

Efter årsmötet kommer en ”Idégrupp” under ledning av Elisabeth Jansson att 

redovisa sina förslag/synpunkter till förbättringar av föreningens verksamhet. 

 

 ………………………… ………………………….. 

 Anders Svärd  Berry Keller  

 ordförande  v. ordförande 

 

 ………………………… …………………………... 

 Sten Granström  Elisabeth Folkesson  

 sekreterare  justeringsman  

  

 

…………………………………   Barbro Janzén 

                                                       justeringsman 


