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Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2020-02-28 

 

Närvarande 57 medlemmar 

 

Öppnande  Årsmötet öppnades av ordföranden Rigmor Andrén som hälsade 

medlemmarna välkomna. 

Musik Maria Lansenfeldt spelade och sjöng ”Med ögon känsliga för grönt” 

 

Parentation  De sjutton medlemmar som avlidit under 2019 hedrades med en tyst minut. 

Kenneth Johansson läste därefter en dikt och sedan sjöng och spelade 

Berndt och Maria Lansenfeldt. 

 

 

Årsmötesförhandlingar 

 

Alla handlingar fanns utlagda till medlemmarna. 

Alla deltagare registrerades i röstlängd. 

 

1. Val Till ordförande för mötet valdes Magnus Lansenfeldt. 
 

2. Val  Till sekreterare för mötet valdes Hans Ekwall. 
 

3. Val  Till att justera protokollet valdes Ninni Sjödahl och Lars-Olof Malmén 
 

4. Utlysande  Fastställdes att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 

5. Röstlängd            Mötesordföranden ville lägga till en punkt i dagordningen om röstlängd.  
 

 Röstlängd upprättades vid medlemmarnas ankomst till mötet. 57                                   
medlemmar deltog på årsmötet. 

 

6. Dagordning   Föreliggande förslag till dagordning med ovanstående tillägg godkändes. 
 

http://www.spf.se/


7. Verksamhets- 
berättelse  Föreningens ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019. 

 Fel datum vid redovisning av antalet medlemmar. Skall vara 20191231 

Beslöts att lägga denna till handlingarna. 

 

8. Ekonomi Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.  
Efter en viss diskussion konstaterades att resultatet för 2019 innebar ett 
underskott på 26.827.85   

 

9. Revision Kerstin Backman läste upp årets revisionsberättelse.  
 Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

10. Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

11. Ersättningar Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar för 2020 om 3. 500:- till  
 ordföranden, 1.500:- till vardera vice ordföranden, kassören och 

sekreteraren samt 1.000:- vardera till övriga styrelseledamöter. Förslaget 

godkändes. 

 

12. Budget  Styrelsens förslag till budget godkändes. 
 

13. Årsavgift  Årsavgiften för år 2021 fastställdes till 310:-. 
 

14. Styrelsens 
storlek Beslöts att styrelsen under 2020 ska bestå av ordföranden och 

 åtta ledamöter. 

 

15. Val Till ordförande för SPF Lerumsbygden på ett år valdes Rigmor Andrén. 
 

16. Val Följande ledamöter avgick ur styrelsen: Ingen 
 

Jan Sjödal, Lena Ryde och Stefan Krook har ett år på sina mandat. 
 Eva Köster, Christina Lindqvist, Hans Ekwall och  Marie-Louise Sundén 
omvaldes på två år. 
 
Valberedningen föreslog nyval för Gun Rynfelt på 2 år. Gun hade dock 
meddelat att hon ej kan ta uppdraget. Mötet gav styrelsen i uppdrag att utse 
en nionde styrelsemedlem. 

 

17. Val Till revisor på ett år omvaldes Kerstin Backman och nyvaldes  
 Mona Johansson. 

 
18. Val   Beslut att styrelsen utser ombud till distriktets årsstämma.  

Vi har en plats + en plats per påbörjat hundratal medlemmar = 1 + 5 = 6                            

platser. Jan och Hans deltar för distriktet, 2 styrelsemedlemmar kan inte 

delta varför det finns plats för 2 intresserade medlemmar att följa med. 

 

 

19. Val Till valberedning inför årsmötet 2021 omvaldes Sten Arne Hallberg,    
     sammankallande, och Stig Almqvist. 

  

20. Motioner Inga inkomna. 
 



21. Förslag Inget från förbund, distrikt eller styrelse. 
 

22. Övriga frågor Mötesordföranden framförde ett tack till 2019 års styrelse för  
    nedlagt arbete.  

 

23. Avslutning Mötesordföranden avslutade mötet och tackade för förtroendet  
    och uppmärksamheten samt överlämnade ordet till föreningens ordförande 

    Rigmor Andrén som tackade för fortsatt förtroende. Rigmor tackade      

styrelseledamöter och valberedning samt de medlemmar som förtjänstfullt 

ordnat arrangemangen vid föreningens sammankomster under året och 

överlämnade blommor. Blommor och tack även till Maria och Berndt. 

 

 Mötet avslutades med kaffe, semla och trevlig samvaro.  

 

 

Vid protokollet 20200228 

 

 

 

 

 

Hans Ekwall   Magnus Lansenfeldt   Rigmor Andrén 

Sekreterare  Ordförande för årsmötet   Ordförande 

 

 

Justeras:  

 

 

 

 

Ninni Sjödahl    Lars-Olof Malmén 

 

 

 

 


