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Årsmöte för verksamhetsåret 2020 tisdag den 7 september 2021. 

§1. Årsmötet öppnades av SPF seniorerna Råneås ordförande Kjell Hjelm.        

En parentation under Kerstin Erikssons ledning, där uppläsning av under året 

avlidna medlemmar, ljuständning och dikten ” Det kommer en dag” lästes. 

§2. Val av mötesfunktionärer på årsmötet:  

-Till ordförande valdes Erland Nilsson  

-till sekreterare valdes Birgit Wikström 

-till justerare och rösträknare valdes Gudrun Hägg och Kerstin Eriksson. 

§3. Kallelsen till stämman hade utlysts i behörig ordning. 

§4. Föredragningslistan presenterades och godkändes. 

§5. Verksamhetsberättelsen för år 2020 gicks igenom av Erland Nilsson och 

Birgit Wikström. 

§6 Revisorernas berättelse lästes upp av Erland Nilsson, ett förtydligande av 

bokslutet 2020 gjordes av Kjell Hjelm och Kerstin Eriksson. 

§7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

§8. Arvoden till styrelsemedlemmar och ordförande utgår inte, men resor för 

föreningens räkning utanför Råneå ersätts enligt det statliga reglementet. 

§9. Inga motioner har kommit in till årsmötet. 

§10. Förslag från förbundet, distriktstyrelsen eller föreningen – läggs till 

handlingarna. 

§11.P.g.a. Coronaviruset och vilande verksamhet under början av året 

kommer en Budget och plan för verksamheten göras under hösten 2021. 

§12. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 blir oförändrad 250 

kronor. Av avgiften går 160 kronor till förbundet och 30 kronor till distriktet 

§13. Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av sex ledamöter exkl. 

ordförande och två suppleanter. 

§14. Kjell Hjelm valdes till ordförande för år 2021. 

§15. Till ordinarie ledamöter för 2021-2022  föreslås omval på: Kerstin 

Eriksson och Göran Johansson.  Övriga styrelseledamöter är Raymond 

Engström, Gudrun Hägg, Majken Forsling, och Birgit Wikström. 

Omval av ersättare i styrelsen Ulla Johansson och Inger Lovén 2021-2022. 

§16. Till revisorer omvaldes Wigert Engström och Kjell Vikström. 

§17 Ingen representant. 
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§18. Det beslutades att styrelsen inom sig utser ombud och ersättare till 

kommande distriktsstämma.  

Även övriga ombud och funktionärer utses av konstituerande styrelse. 

§19. Årsmötet beslöt att antalet ledamöter i valberedningen ska vara tre 

personer varav en sammankallande. 

§20. Till valberedning valdes Ove Höglund, Thorsten Wikström och som 

sammankallande Lena Hannu. 

§20. Inga övriga ärenden var anmälda.  

 

 §21 Mötesordförande Erland Nilsson avtackades med blommor. 

 

§22. Årsmötet avslutades. 

 

 

Råneå 2021-09-08 

 

 

 

_________________________  ______________________ 

Erland Nilsson/mötesordförande                  Birgit Wikström/ sekreterare 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Gudrun Hägg/ justerare  Kerstin Eriksson/justerare 

  

 

 

 

 

 


