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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Markbygden årsmöte 
22 februari 2017______________________________ 

 
§ 1 Val av mötesfunktionärer och justerare 
 Till ordförande för mötet valdes Anders Lindal och som 

 sekreterare Eva Svedberg. 
 

§ 2 Val av justerare 

 Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll  
 valdes Lena Lantz och Stig Lantz, 

 
§ 3 Prövning av att kallelsen till årsmötet skett i behörig 

 ordning 
 Mötet har annonserats i Markbladet och i ”Inför...” i Borås 

 Tidning samt via e-brev till medlemmarna. Mötet var alltså 
 utlyst i behörig ordning. 

 
§ 4 Fastställande av föredragningslista 

 Föredragningslistan godkändes 
 

§ 5 Verksamhetsberättelse 2016 samt revisorns utlåtande 
Verksamhetsberättelsen för 2016 upplästes,  godkändes och lades 

till handlingarna. 

Revisorns utlåtande upplästes, godkändes och lades till 
 handlingarna. 

 
§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Den ekonomiska årsredovisningen har utdelats och föreningen 
redovisar ett överskott på 5 639 kronor. Resultatet överförs till ny 

räkning. 
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. 

  
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen  

 Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det 
 gångna året. 

 
§ 8 Arvoden till styrelsen och revisorer 

Årsmötet beslutade, att som tidigare, inte betala ut några 

arvoden till styrelsen och revisorerna. 
 

§ 9 Motioner 
 Inga motioner hade inlämnats. 

 
§ 10 Förslag från förbundet, distrikt eller styrelsen 

 Inga förslag hade inlämnats 
  

§ 11 Budgetförslag 2017 
 Budgetförslaget för 2017 utdelades och godkändes. 
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§ 12 Årsavgift 

 Mötet beslutade att årsavgiften för 2018 kommer att bli 
 oförändrad, 220 kronor 

 
§ 13 Antal ledamöter i styrelsen 

 På valberedningens förslag fastställde mötet att det skall var nio 
 ledamöter i styrelsen. 

 
§ 14 Val av ordförande 

 Årsmötet valde Egon Svensson till ordförande under ett år. 
 

§ 15 Val av  styrelseledamöter 
Som omval av styrelseledamöter i ett år valdes Eva Svedberg och 

Ingrid Andersson. Nyval på två år valdes Bengt Johansson,  
Kjell-Arne Arvidsson, Anita Öresjö och Elisabeth Alexandersson. 

Nyval på ett år valdes Lars-Olof ”Putte” Ehrnlund och Helen 

Frostholm. 
 

§ 16 Val av revisorer och ersättare 
Till revisorer omvaldes för ett år Anders Lindal och nyval för ett år 

av Lazslo Pacsay och ersättare Lena Lantz. 
 

§ 17 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 
Mötet beslutade att styrelsen utser representanter till distrikts-

stämman. 
 

§ 18 Val av firmatecknare 
Årsmötet utsåg ordförande Egon Svensson, 380606-4659 och 

kassör Bengt Johansson, 420121-6852 att var för sig vara 
firmatecknare för SPF Seniorerna Markbygden. 

 

§ 19 Val av ombud till kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Till KPR-ombud för ett år om valdes Eva Svedberg som ordinarie 

ledamot och Ingeborg Turesson-A-son som ersättare. 
 

§ 20 Val av antal ledamöter i valberedning 
 Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av fem 

 ledamöter. 
  

§ 21 Val av ledamöter till valberedningen och ordförande för 
valberedningen 

Årsmötet valde Ingeborg Turesson-A-son, Inger Fridmar, 
Gunnel Lund, Monica Hjelm och Anita Öresjö till ledamöter i 

valberedningen under ett år. 
Årsmötet beslutade också att valberedningens ordförande/ 

sammankallande utses av valberedningen själva vid första 

sammanträdet.  
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§ 22  Övriga frågor 

Inga övriga frågor noterades. 

 
§ 23 Mötets avslutning 

Mötets ordförande Anders Lindal tackade för medverkan och 
avslutade mötet samt lämnade över ordförandeklubban till 

Egon Svensson. 
 

Föreningen avtackade med blommor Agneta Mejer,  
Göran Hedlund, Kenth Åslund och Solgerd Lamberg för det 

förtjänstfulla arbete de lagt ner för föreningen.   
 

 
Vid protokollet   Justeras 

 
 

 

Eva Svedberg   Anders Lindal 
Sekreterare   Ordförande 

 
 

 
Justeras 

 
 

Lena Lantz   Stig Lantz 
 


