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Protokoll fört vid SPF Seniorernas årsmöte i Bro Föreningsgård lördag 19/2 2022 
Närvarande 23 medlemmar. 
 
§1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Thomas Frid öppnade mötet genom att hälsa alla medlemmar välkomna och hålla 
parentation över avlidna medlemmar. 

 
§2 Val av mötesfunktionärer 
 Att leda dagen förhandlingar valdes Sven-Olof Wiberg, 

till sekreterare och pressreferent valdes Agneta Jacobsson och  
till protokolljusterare valdes Gerd Viberg och Bo Johansson 

 
§3 Godkännande av kallelsen 
 Kallelsen godkändes 
 
§4 Godkännande av föredragningslistan 
 Föredragningslistan godkändes 
 
§4b Föregående årsmötesprotokoll 

Agneta läste föregående årsmötesprotokoll som lades till handlingarna. 
 
§5 Genomgång av årsberättelsen 

Årsberättelsen gicks igenom och godkändes. 
 

§ 6 Resultat - och balansrapport 
Ordföranden gick igenom resultat och balansrapporterna. Bo Johansson påpekade att bidraget från 
regionen inte stämde med årsberättelsen. Det korrigerades av sekreteraren i protokollet och godkändes 
därefter och lades till handlingarna. 
 

§7 Revisionsberättelse 
 Då ingen revisor var närvarande läste Vanja von Corswant upp revisionsberättelsen. 
 
§8 Fråga om ansvarsfrihet 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§9 Beslut om kostnadsersättning för styrelsen 
 Beslutades om samma summa som förut, 5000 kr plus resebidrag. 
 
§10 Behandling av motioner 
 Det fanns inga motioner 
 
§11 Behandling om förslag från förbund, distrikt och föreningens styrelse 

Det fanns inga. 
 
§12 Behandling av förslag till budget- och verksamhetsplan för 2022 

Thomas Frid läste upp budgetförslaget vilket godkändes. Ingen verksamhetsplan var gjord eftersom 
föreningens framtid är osäker då ingen ny ordförande hittats. 

 
§13 Beslut om årsavgift för nästkommande år 
 Samma avgift som förut, 250 kr beslutades. 
 
§14 Beslut om antalet styrelseledamöter 
 Beslutade att ha oförändrat sju ledamöter. 
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§15 Val av ordförande  
 Vakant. Valberedningen har trots ett digert arbete inte lyckats få tag i någon ny ordförande. 
 
§16 Val av styrelseledamöter 

Omval på Valle Olofsson 2 år, nyval på Annelie Sandell 2 år. Kvar på ett år är  
Astrid Torndahl, Ing-Britt Kolmodin och Vanja von Corswant.  

 
§17 Val av revisorer och deras ersättare 
 Omval på Sonia Wesley på 2 år. Ingrid Brisåker 1 år kvar. 
 Till ersättare omvaldes Alf Malmqvist på 1 år. 
 
§18 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 

Till ordinarie valdes Astrid Torndahl, Valle Olofsson, Ing-Britt Kolmodin, Vanja von Corswant och 
Annelie Sandell. 
Till ersättare valdes Göte Pettersson. 
 

§19 Val av aktivitetsansvariga på 1 år 
 Medlemsregister    vakant 

Hemsidesansvarig   vakant 
Rekryteringsansvarig  Barbro Annas   omval 
Studieansvarig   Ing-Britt Kolmodin  ” 
Bildarkivarie digital  vakant 
Reseansvarig Gotland  vakant 

 
Ljudanläggningsansvariga  Sune Gomander    omval 

     Göte Pettersson   ”  
 
 Folkhälsoansvariga  
  
 Ålderism med social omsorg Gerd Viberg   omval 
 
 Bouleansvariga måndagar  Bror Pettersson   omval  1 år 
     Sven-Olof Wiberg  omval  1 år 
     Bo Johansson   nyval  1 år 

 
Bouleansvariga tisdagar  Evert Cederblad   omval  1 år  
    Anita Cederblad    ” 1 år  
     
Bowling    Lisbeth Stenström  omval 
 
Stavgång    Kristina Björkegren  omval 
    Rolf Björkegren   ” 
    Gull-Britt Gardell   ” 
 
Mahjong    Anita Dahlström   omval 
 
Kortspel: Bräus   Ingrid Pettersson   ” 
  
 
Priffe    Ingrid Pettersson   omval 
Mugg    Laila Karlsson   ” 
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§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 
 Samma som förut, två plus en ersättare. 
 
§21 Val av valberedning 
 Omval på Vanja von Corswant, sammankallande, Ing-Britt Kolmodin och Ingrid Brisåker. 
 
§ 22 Övriga frågor 

Gerd Viberg berättade om sitt uppdrag, ålderism med social omsorg, hur uppskattat det är när hon 
besöker dem som bor på äldreboenden. 
Bo Johansson informerade om Boulegruppens aktiviteter och verksamhet. Han lämnade även över 
dess verksamhetskalender. 
Det diskuterades även hur man skall lyckas få nya medlemmar till föreningen om den skall lyckas 
fortleva men först skall en ordförande hittas. 

 
§23 Avslutning 

Sven-Olof avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. 
Efter kaffet såldes lotter med fina vinster. 
Då avtackades även Thomas Frid och Agneta Jacobsson med blommor och en gåva då de avgick ur 
styrelsen. Även Sven-Olof fick en blombukett som tack för att han ledde dagens förhandlingar. 
Styrelsen fick även tack för att de även var dagens kommitté och svarade för förplägnaden. 

 
  
 
Vid protokollet  
 
 
 
__________________________________  _______________________________________ 
Sekreterare Agneta Jacobsson   Ordförande Sven-Olof Wiberg 
 
 
 
___________________________________  _______________________________________ 
Justerare Gerd Viberg    Justerare Bo Johansson 
 
 
 
 


