
 FÅRÖ

Protokoll fört vid årsstämma i SPF Seniorerna Fårö 2019-02-18

Plats: Fårö Församlingshem
Närvarande: 43 medlemmar, se separat närvarolista

Årsmötet öppnas
Ordförande Eva Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
En tyst minut hölls för vår 2019-01-31 bortgångne medlem Svend Höst.  

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Britt Ohlsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna och till årsmötessekreterare
valdes Siv Söderdahl.

§ 2. Val av två justeringsmän samt två rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Arne Korp och Anita Wennergren.

§ 3. Godkännande av kallelsen
Kallelse till årsmötet fanns med i utskicket till jul och har funnits att läsa på föreningens 
hemsida fr.o.m. ve 6. De närvarande godkände årsmötets utlysande.

§ 4. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med ändring i punkt 9 (avser resekostnadsersättning
till styrelsen) och punkt 10 utgår (eftersom inga förslag inkommit).  
  
§ 5. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för år 2018 lästes upp av ordföranden Eva Johansson.
Verksamhetsberättelsen godkändes med följande tillägg till aktiviteter ”Möte i växtriket” och 
lades därefter till handlingarna.

§ 6. Beslut om resultat- och balansräkning
Resultat-och balansräkningen föredrogs av kassör Laila Persson och godkändes av 
medlemmarna. 

§ 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
Revisor Åke Didriksson läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen 
för år 2018.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
De närvarande medlemmarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

§ 9. Eventuella ersättningar till styrelse och revisorer
Vad beträffar eventuella ersättningar till styrelse och revisorer sker ingen förändring från 
föregående år. Resekostnadsersättningen blir således 2500 kr. Stämman beslöt att så skall ske.
I övrigt inga ersättningar. 

§ 10. Förslag från distriktet, förbundet och föreningens styrelse
Inga förslag fanns att föredra varför denna punkt utgår.
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§ 11. Beslut om budget-, mötes- och aktivitetsplan för verksamhetsåret 2019
Kassör Laila Persson föredrog utarbetat förslag till budget, mötes och aktivitetsplan för 2019 
vilken godkändes av stämman. 

§ 12. Beslut om årsavgift för 2019
Beslöts att årsavgiften 2020 förblir oförändrad således 250 kr för medlem och vän medlem 
100 kr. 

§ 13. Beslut om antal styrelseledamöter.
Stämman beslöt att styrelseledamöterna skall vara 7 st.

§ 14. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag föredrogs av Kjell Mathson. 

a) Då det fanns fler än ett förslag till ordförande för 2019 (Yngve Ohlsson och Eva 
Johansson) beslöts att en sluten votering skulle genomföras vilken godkändes av 
medlemmarna.
Resultatet blev att Eva Johansson valdes till ordförande på 1 år.
 
b) Valberedningen föreslog som ledamöter på 2 år
Laila Persson – omval
Hans Engström – omval
Björn Jonsson – nyval

c) Inger Broman på 1 år - fyllnadsval

Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av revisorer
Som ordinarie revisor på 2 år omvaldes Åke Didriksson. Stig Norrby kvarstår.
Som ersättare på 1 år valdes Sören Söderstrand.

§ 16. Val av 3 ombud och 1 ersättare till distriktsstämman
Som ombud valdes (självskriven) Eva Johansson, Laila Persson, Siv Söderdahl och som 
ersättare Sören Söderstrand.

§ 17. Val av 2 ledamöter till Ann-Marie Werkelins stipendiefond
Som ledamöter omvaldes Birgitta Alkin och Lilleba Bolthzius.

§ 18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Beslöts att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

§ 19. Val av valberedning
Som valberedning valde stämman Britt Ohlsson (sammankallande), Kjell Mathson och Aina 
Hjärne.
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§ 20. Övriga frågor
Ordförande Eva Johansson meddelade att Barnkörveckan som äger rum den 9-13 juli ber om 
hjälp i cafeterian. Cafeterian finns på Gåsemora gård. Frågan har behandlats i styrelsen som 
sagt nej p.g.a. andra åtaganden. Finns det någon bland medlemmarna i SPF Fårö som vill 
ställa upp tas kontakt med Arne Silvergren.  

§ 21. Mötet avslutas
Ordförande för mötet Britt Ohlsson tackade för sig och sekreterare Siv Söderdahl som fått 
förtroendet att leda mötet och lämnade över ordet till ordförande Eva Johansson.

Ordförande Eva Johansson förklarade mötet avslutat. Tackade presidiet och överlämnade 
varsin blomma samt tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse.

Efter mötet bjöds medlemmarna på smörgåstårta och kaffe. Vår ständige lotteriförsäljare Aina
Hjärne sålde lotter och tackade alla som köpt lotter samt gratulerade alla vinnare.
”Vår fotograf” Åke Didriksson visade ett bildkollage över det gångna årets händelser inom 
SPF Fårö 

Fårö dag som ovan

Siv Söderdahl Britt Ohlsson
Mötessekreterare Mötesordförande

Justeras:

Arne Korp Anita Wennergren

Protokollet har godkänts och undertecknats av valda justeringsmän 2019-
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