
 

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Norrbottens distriktsstämma år 2021 per capsulam. 

Tid: 2021-03-23 kl. 10.00- 15.00 

Plats: Kansliet, Södra Kungsgatan 5 A, Luleå 

Närvarande: Registrerade enligt lista. 

 

 

 

§ 1.  Stämman öppnas 

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:  

 Ordförande: Maine Carlsson 

 Sekreterare: K-G Aasa 

 Kassör: Mats Rensfeldt 

§ 3.  Val av justerare:  

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes 

Anders Gunnarsson och Inger Karlman. 

§ 4.  Justering av röstlängd. Beslutades att lista på ombuden, enligt dagens registrering, 

gäller som röstlängd. 

§ 5.  Kallelse till stämman. 

 Fastställdes att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning enligt stadgarna. 

§ 6.  Godkännande av dagordningen 

 Utsänd dagordning fastställdes i befintligt skick. 

§ 7.  Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse. 

 Utsänd verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna. 

§ 8.  Årsredovisningen 

 Utsänd årsredovisning godkändes och lades till handlingarna. 

§ 9.  Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen föredrogs och lades med godkännande 

till handlingarna. 

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkningar. 

 I enlighet med revisorernas förslag fastställdes balansräkningen och 

resultaträkningen. Beslutades att årets underskott överförs i ny räkning enligt 

styrelsens förslag. 



§ 11. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Styrelsen beviljades med acklamation full ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

§ 12. Fastställande av arvoden och övriga ersättningar. 

Beslutades, i enlighet med valberednings förslag, att styrelsen får 30 000 kr i arvoden 

att fördelas av styrelsen. Beloppet avser arvoden till styrelse, till valberedning och till 

revisorer. 

Bilersättning ska som tidigare utgå med 18,50 kr/mil samt 1 kr/mil per passagerare. 

§ 13. Behandling av motioner. 

 Inga motioner till distriktsstämman hade inkommit. 

§ 14. Förslag från förbundet och distriktsstyrelsen. 

 Inga förslag hade inkommit. 

§ 15. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2021. 

 Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag. Se handlingarna. 

§ 16. Beslut om årsavgift till distriktet för verksamhetsåret 2021 

 Beslutades att årsavgiften till distriktet behålls oförändrad, 30 kr/medlem. 

§ 17. Beslut om antalet styrelseledamöter. 

Beslutades att distriktsstyrelsen ska omfatta nio ledamöter inklusive ordförande. 

§ 18. Val av distriktsordförande för 1 år. 

 Till distriktsordförande valdes Göran Johansson, Råneå. 

§ 19. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare: 

 Till val av styrelseledamöter för två år valdes: 

 Mats Rensfeldt, Luleå omval 2 år 

 Ingemar Johansson, Kiruna omval 2 år 

 Inger Karlman, Luleå  nyval 2 år 

 K-G Aasa, Luleå  kvarstår 1 år 

 Mona Wilsson, Piteå  kvarstår 1 år 

 Kjell Henriksson, Gällivare kvarstår 1 år 

 Gudrun Hägg, Råneå  kvarstår 1 år 

 Annika Sandberg, Luleå kvarstår 1 år 

§ 20. Val av två revisorer och ersättare: 

 Till revisorer för ett år omvaldes Bengt Johansson, Luleå och Lars Beyron, Gällivare. 

§ 21. Val av (3) ombud till den avslutande delen av förbundskongressen. I enighet med 

styrelsens förslag att välja samma ombud som deltog vid kongressens första del, att 

även deltar i den andra. 

§ 22. Val av ledamöter till Länspensionärsrådet (LPR) 

  Till ordinarie ledamot av LPR är Mona Wilsson, Häggen, Piteå (vald tom 2022) 

  Till ersättare är Anita Hollström, Bergnäset, Luleå (vald tom 2022) 



§ 23. Val av valberednings ordförande/sammankallande och övriga ledamöter 

valberedningen. 

 Beslutades omval av valberedningen. 

 Till ordförande/sammankallande omvaldes på ett år Kjell Hjelm, Råneå 

 Övriga fyra ledamöter omvaldes på ett år: 

 Lars Beyron, Gällivare 

 Leif Gustafsson, Arvidsjaur 

 Lisbeth Lindmark, Rönnen, Piteå 

 Maila Nilsson, Mjölkudden, Luleå 

§ 24. Stämman avslutas formellt när alla röster noterats och protokollet är justerat och 

underskrivet den 25 mars 2021. 

 

 

 Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 __________________  __________________ 

 K-G Aasa   Maine Carlsson 

 Sekreterare   Ordförande 

 

 

 __________________  __________________ 

 Anders Gunnarsson   Inger Karlman 

 Justerare   Justerare  

 

 

 


