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PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2018 -02-26 

 

 

 

 Årsmöte med SPF Kamraterna 

Tid:  Måndagen den 26 februari 2018 

Plats:  Adolfsbergsgården 

 

Mötet öppnas:  § 1  

Kamraternas ordförande Gunnar Olsson hälsade medlem-

marna välkomna och förklarade mötet öppnat som började 

med en parentation över avlidna medlemmar. 

 

Val av ordförande och § 2 

sekreterare Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna valdes Nils 

Bengtsson. Till sekreterare för årsmötet valdes Kerstin 

Fredriksson. Nils tackade för förtroendet att få leda årsmötes-

förhandlingarna. 

 

Val av justeringsmän och  § 3 

rösträknare Till rösträknare utsågs Mats Otterström och Lars-Göran 

Bergman att tillsammans med ordföranden justera 

årsmötesprotokollet. 

 

Kallelse till årsmötet   § 4 

Mötet har utlysts i behörig ordning. Bilaga 1. 

 

Föredragningslistan  § 5 

   Föredragningslistan godkändes. Bilaga 2. 

 

Verksamhetsberättelse  § 6 

Mötesordföranden utgick ifrån att mötesdeltagarna 

tagit del av verksamhetsberättelsen och de fick 

därmed möjlighet att kommentera under det att 

rubrikerna till de olika styckena lästes upp. Efter 

påpekande från Ing-Britt Wiklund om att det stod fel 

årtal då det gällde bokslut och budget godkändes  

verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna. 

Bilaga 3. 

 

Resultat- och balansräkning § 7 

Klas Wiklund gick igenom resultat- och 

balansräkning. Årets resultat visade en förlust på  

5 784 kr, vilket överförs till nästa år. Bilaga 4. 
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Revisorernas berättelse  § 8 

Klas Wiklund läste upp revisorernas berättelse 

vilken meddelade att revisionen inte gett anledning 

till anmärkning mot förvaltning eller redovisning 

under verksamhetsåret. Bilaga 5. 

 

Ansvarsfrihet  § 9 

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Ersättning till ledamöter och revisorer § 10 

Årsmötet beslöt att ingen ersättning ska utgå till 

styrelseledamöter och revisorer. 

 

Motioner    § 11 

Ingen motion har inlämnats till styrelsen.  

  

Förslag från förbund, distrikt och  § 12 

föreningens styrelse Inga förslag har inkommit till föreningens årsmöte. 

 

 

Budget och mötesprogram   § 13 

Gunnar Olsson meddelade att vi använder utgående 

resultaträkning som underlag till budgetförslaget för 

2018. Årsmötet beslöt godkänna upprättat förslag till 

budget för 2018.  

 

Vårens mötesprogram är utdelat och det framkom  

inga synpunkter från mötesdeltagarna. Höstens 

program kommer att delas ut i samband med 

Kamraternas höstupptakt den 27 augusti 2018. 

Programmet kommer också att finnas tillgängligt på 

vår hemsida under juli månad. 

 

Årsavgift för 2019  § 14 

Förbundet har höjt årsavgiften med 30 kr och detta 

påverkar Kamraternas medlemsavgift som också 

måste höjas. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften 

från och med år 2019 höjs från 225 kr till 260 kr. 

 

 

Antalet styrelseledamöter  § 15 

Antalet styrelseledamöter är oförändrat 7 stycken, ett 

ojämnt antal enligt stadgarna. 

 

 

 

 

 



Sida 3 av 4 

 

Val av ordförande  § 16 

Mötesordföranden gick igenom valberedningens 

förslag.  

Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet att 

omvälja Gunnar Olsson på ett år till ordförande i 

styrelsen. 

 

 

Val av ledamöter  § 17 

Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet att 

följande ledamöter ska ingå i styrelsen. 

 

Ordinarie ledamöter, 2 år: 

Gunilla Hedqvist, omval 

Hjördis Götze, omval 

Nils-Åke Engström, omval 

 

Kvar till årsmötet 2019 

Christer Johansson 

Kerstin Fredriksson 

Christina Hjort Aronsson 

 

 

Val av revisorer och revisors-  § 18 

ersättare I enlighet med valberedningens förslag beslöt 

årsmötet välja 

Klas Wiklund, ordinarie, omval 

Lars Torpel, ordinarie, omval 

Lars-Inge Nilsson, ersättare, omval 

 

 

Val av ombud till distriktsstämman § 19  

 I enhetlighet med valberedningens förslag beslöt 

årsmötet att välja följande ombud till 

distriktsstämman: 

Kerstin Olsson, Kerstin Fredriksson, Gunilla 

Petersson, Hjördis Götze, Lars-Göran Bergman och 

Siv Otterström. 

Utöver ombuden deltar Gunnar Olsson och Mats 

Otterström. 

 

 

Val av ombud till Studieförbundet § 20 

Vuxenskolans årsmöte 2017  Ombud till Studieförbundet Vuxenskolans årsmöte 

utses på Örebrodistriktets årsstämma den 28 mars 

2018.  
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Ledamot i LPR § 21 

 Ledamot i Lokala Pensionärsrådet Öster är Gunnar 

Olsson. Ledamöterna väljs efter valen vart fjärde år 

vilket innebär att någon annan kan väljas för nästa 4-

års period, fr o m  2019. 

 

Antal ledamöter i valberedning § 22  

Årsmötet beslöt att valberedningen ska bestå av 3 

ledamöter. 

 

Val av valberedning § 23 

 Gunnar Olsson hade tillfrågat och fått positivt svar 

från Gunilla Pettersson, Karin Wilde och Nils 

Bengtsson om att vara ledamöter i valberedningen. 

Årsmötet beslöt att välja Gunilla Pettersson, Karin 

Wilde och Nils Bengtsson 

 

Vid årsmötet väckta frågor, ej beslut § 24 

Inga frågor framkom vid årsmötet. 

 

Årsmötet avslutas § 27 

 Ordföranden tackade för visat förtroende och 

förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

……………………………..  

Kerstin Fredriksson 

Sekreterare 

 

 

Justering 

 

……………………………… 

Nils Bengtsson 

Ordförande 

 

 

…………………………….. 

Lars-Göran Bergman 


