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PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2014-02-24 

 

 

 

Årsmöte med SPF Kamraterna 

Tid:  Måndagen den 24 februari 2014 

Plats:  Adolfsbergsgården 

 

Mötet öppnas:  § 1  

Kamraternas ordförande Gunnar Olsson hälsade medlemmarna 

välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

Val av ordförande och § 2 

sekreterare Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna valdes Nils 

Bengtsson. Till sekreterare för årsmötet valdes Birgitta Selander. 

Nils tackade för förtroendet att få leda årsmötesförhandlingarna. 

 

 

Justeringsmän och  § 3 

rösträknare   Till justeringsmän av protokollet och rösträknare utsågs Lena  

   Wiklander och Ing-Britt Wiklund. 

 

 

Kallelse till årsmötet   § 4 

Mötet har utlysts i behörig ordning. Bilaga 1. 

 

 

Föredragningslistan  § 5 

   Föredragningslistan godkändes. Bilaga 2. 

 

 

Verksamhetsberättelse  § 6 

Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes och lades till 

handlingarna. Bilaga 3. 

 

 

Resultat- och balansräkning § 7 

Britt Rännar redogjorde för intäkter och kostnader som 

påverkat ekonomin under 2013. Årets överskott på 16 671 

kronor föreslås bli överfört till föreningens Eget kapital. 

 

Med tillstyrkan av revisorerna beslöt årsmötet att 

godkänna resultat- och balansräkningen för 2013 samt 

överföringen av överskottet till Eget kapital. Bilaga 4. 
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Revisorernas berättelse  § 8 

Nils Bengtsson, sittande ordförande vid årsmötet och tillika 

föreningens revisor, kommenterade revisionsberättelsen. 

Bilaga 5. Enligt Nils är föreningens Egna kapital för stort. 

Föreningens medel bör användas till medlemmarnas nytta.  

 

 

Ansvarsfrihet  § 9 

   Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för  

   verksamhetsåret 2013.   

  

 

Ersättning till ledamöter och revisorer § 10 

Årsmötet beslöt att ingen ersättning ska utgå till 

styrelseledamöter och revisorer. 

 

 

Motioner    § 11 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

 

Förslag från förbund, distrikt och  § 12 

föreningens styrelse Inga förslag har inkommit till föreningens årsmöte. 

Gunnar lämnar under § 25 information om förslag inför 

SPFs kongress i vår. 

 

 

Budget och mötesprogram   § 13 

Britt Rännar presenterade budgetförslaget för 2014. 

Underlaget baseras på uppgifter om antal medlemmar vid 

årsskiftet (635 medlemmar) och antaganden om 15 nya 

medlemmar under 2014.  Ingen indikation finns idag om 

höjda kostnader för lokalhyra. Kostnader för arbetet med 

föreningens programblad (2 nummer/år) täcks i stort sett 

av intäkter från företagsannonseringen i programbladen.  

Årsmötet beslöt godkänna upprättat förslag till budget för 

2014. Bilaga 6. 

 

Årsavgift   § 14 

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad 

225 kronor.  

 

 

Antalet styrelseledamöter  § 15 

Årsmötet beslöt att antalet ledamöter ska vara sex och 

antalet ersättare ska vara två.  

 

 

Val av ordförande  § 16 

Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet att omvälja 

för ett år Gunnar Olsson till ordförande i styrelsen. 
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Val av ledamöter  § 17 

Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet att följande 

ledamöter ska ingå i styrelsen. 

 

Ordinarie ledamöter, 2 år:  

Gunilla Hedqvist, omval  

Birgitta Selander, omval 

Britt Rännar, omval 

Nils-Åke Engström, fyllnadsval 1 år. 

 

Kvar till årsmötet 2015: 

Christer Johansson 

 

 

Val av ersättare i styrelsen  § 18 

Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet att välja 

följande ersättare i styrelsen: 

Omval: Annika Åberg Hellund och Hjördis Götze. 

 

 

Val av revisorer och revisors-  § 19 

ersättare   Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet att välja 

   Nils Bengtsson, ordinarie, omval, 

   Klas Wiklund, ordinarie, nyval, 

Lars Torpel, ersättare, omval. 

 

 

Val av ombud till distriktsstämman § 20 

i Örebro    Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet att välja 

   följande ombud till distriktsstämman: 

   Nils-Åke Engström, Kerstin Olsson, Birgitta Selander, 

   Christer Johansson, Gunilla Hedqvist, Britt Rännar,  

   Hjördis Götze. 

 

 

Val av ombud till Studieförbundet § 21 

Vuxenskolans årsmöte Till ombud vid Studieförbundet Vuxenskolans årsmöte 

2014   beslöt årsmötet att välja Kerstin Olsson. 

 

 

Ledamot i PLR § 22 

 Ledamot i Lokala Pensionärsrådet Öster är Ove Lindgren. 

 

 

Antal ledamöter i valberedning § 23  

 Årsmötet beslöt att valberedningen ska bestå av två 

 ledamöter. 

 

 

Val av valberedning § 24 

 Årsmötet beslöt att utse Mats Otterström och Ing-Britt 

 Wiklund till ledamöter i valberedningen. 
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Vid årsmötet väckta frågor, ej beslut § 25 

Inga frågor från årsmötesdeltagarna. 

 Gunnar informerade kort om remissförslag till SPFs 

kongress under våren 2014. Beslut ska fattas om bl.a. 

 - utvidgning av begreppet medlem till att omfatta den som 

”är intresserad av de frågor och den verksamhet som 

bedrivs inom SPF”. Kamraternas styrelse anser kravet för 

tillträde ska vara att personen uppbär någon form av 

pension. 

 - inbetalning av medlemsavgifter direkt till förbundet i 

stället för som nu till föreningen. Kamraternas styrelse 

tillstyrker detta förslag till förändring.  

 - namnändring genom utbyte av ordet ”pensionär” till 

”senior” i Sveriges pensionärsförbund. Kamraternas 

styrelse avstyrker detta förslag till förändring. 

 - organisationsförändring så att flera distrikt  bildar en 

större region. Kamraternas styrelse avstyrker detta förslag 

till förändring. 

 

Gunnar informerade kort om att Kamraterna kommer att 

fira 30-årsjubleum nu i höst och att föreningen planerar en 

fest för sina medlemmar. 

 

 

Årsmötet avslutas, avtackning § 26 

 Årsmötet avtackade Siv Otterström, Åke Jöneby, Urban 

Flodström för deras arbete i Kamraterna. Ett tack kommer 

framföras till Jens Axelsson och Willy Gustavsson 

(frånvarande vid mötet) för deras arbete.  

 Ordföranden tackade för visat förtroende och förklarade 

årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

……………………………..  

Birgitta Selander 

Sekreterare 

 

 

Justering 

 

……………………………… 

Nils Bengtsson 

Ordförande 

 

 

……………………. ……………………………… 

Lena Wiklander Ing-Britt Wiklund 


