
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid årsmöte måndagen den 13 februari 2017 kl. 14.00 på Solhemmet i Veinge, 95 medlemmar 
deltar.

§ 1/17
Inledning och parentation
Ordförande Anita Ingvarson hälsar välkommen och inleder med parentation över medlemmar som 
avlidit under året. Ljus tänds och musik spelas. 

§ 2/17
Återblick på det gångna året
Återblick över aktiviteter presenteras till bilder från arkivet. En diger lista med bl.a. caféträffar, 
temadag, dam- och herresor, allsång, resa till Dalarna, Turan, motionsdans, fester och julbord.

§ 3/17
Årsmötet öppnas
Ordförande Anita Ingvarson förklarar årsmötesförhandlingarna öppnade.

§ 4/17
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande föreslås ordinarie Anita Ingvarson och till sekreterare föreslås ordinarie Ulla Nilsson
och dessa väljs.

§ 5/17
Val av justerare, tillika rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare, väljs Ann-Kristin och Per Gunnar Andersson. 

§ 6/17
Godkännande av kallelse
Personlig kallelse har utsänts och årsmötet har dessutom utannonserats i Hallandsposten och på 
hemsidan. Kallelsen godkänns.

§ 7/17
Fastställande av dagordning
Det i kallelsen utsända förslaget till dagordning godkännes.

§ 8/17
Styrelse- och revisionsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse godkännes och läggs till handlingarna. Revisionsberättelsen 
uppläses av Gert Bengtsson med tillstyrkan om ansvarsfrihet för styrelsen och läggs till 
handlingarna. 

§ 9/17
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar, i likhet med revisorerna, styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 10/17
Arvode för styrelse, revisorer och kommitté
Arvode för styrelse och revisorer beslutas enligt förslag vara oförändrat, kr 3.000 att fördela.



§ 11/17  
Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2017 fastställes enligt förslag.

§ 12/17
Årsavgift
Årsavgift för 2017 fastställs till kr 200 enligt beslut vid föregående årsmöte.

§ 13/17
Fastställande av antal ledamöter och ersättare
Antal styrelseledamöter beslutas vara ordförande plus 6 ledamöter. 

§ 14/17
Val
Till ordförande för ett år väljs Anita Ingvarson.
Kvarstående i styrelsen Bert-Inge Bertilsson, Ulla Nilsson och Mona Persson.
Omval i styrelsen Inger Johansson på två år.
Kenneth Hallberg och Kjell-Yngve Kjellson har avböjt omval. 
Nyval i styrelsen Christer Henriksson och Majlis Kjellson på två år.
Till revisor omväljs Gert Bengtsson. Erik Strömberg har avböjt omval och ersättaren Jens 
Bjerregaard väljs till ny revisor. Till ersättare väljs Ingemar Nilsson.
Till ombud på distriktsstämman väljs ordförande och kassör med Ulla Nilsson som ersättare. 
Till ombud för KPR väljs Mona Persson med Christina Ullman som ersättare.
Till ombud inom samrådsgruppen väljs ordförande och kassör med ersättare som väljs av styrelsen.
Till valberedning väljs Kerstin O Petersson och Ingvar Arvidsson på ett år med Kerstin O Petersson 
som sammankallande. 

§ 15/17
Motioner
Inget att behandla. 

§ 16/17
Rapporter
Mona rapporterar från KPR. Cykelvägar i kommunen, hastigheter i samhällen, biblioteket i Veinge, 
boendeplanering, e-hälsa på distans (kameraövervakning) och personal i äldreomsorgen är något av 
allt det som handlagts och diskuterats.

§ 17/17
Övriga frågor
Resa till Gotland anordnas 9-12 juli tillsammans med Veinge Hembygdsförening. Sven Pettersson 
informerar om resan. Första anmälningsdag blir 24 februari då även annons finns i HP. 
Lennart Persson informerar om arbetet med den nya hemsidan www.spfseniorerna.se. Även 
distriktet kan nås här. 
För närvarande är medlemsantalet 234 st och vi kommer att erhålla pris för detta.
Gert Bengtsson har ställt ett trevligt fågelmotiv till förfogande för vårt Program 2017.  

§ 18/17
Avslutning
Styrelseledamöterna Kenneth Hallberg och Kjell-Yngve Kjellson, revisorn Erik Strömberg och 
hörselombudet Sven Pettersson avtackas med blommor för allt arbete de lagt ner i föreningen. 
Ordföranden tackar mötesdeltagarna för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
 

http://www.spfseniorerna.se/


Efter mötet serveras kaffe med goda semlor bakade av Christer Johannesson. Såpas, Jörgen & 
Anders, bjuder på trevlig blandad underhållning och därefter blir det lotteridragning med fina 
vinster.

…................................................................ …........................................................................
Anita Ingvarson ordförande Ulla Nilsson sekreterare

…................................................................. ….........................................................................
Ann-Kristin Andersson justerare Per Gunnar Andersson justerare


