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SPF Seniorerna Västra Storsjöbygden  
 

Protokoll fört vid årsmöte den 29 juni 2021 på Trångsvikens Bygdegård. 

Närvarande 25 medlemmar. 

 

§1 Ordförande Barbro Narup öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§2 Parentation med tyst minut över fyra avlidna medlemmar. 

§3  Valdes Roland Johansson till ordförande för mötet. 

§4 Valdes Sölve Madsén till sekreterare för mötet. 

§5 Till justerare av mötesprotokollet och tillika rösträknare valdes Thyra Bergqvist och  

Gunilla Stålhane. 

§6 Förklarades årsmötet stadgeenligt utlyst. 

§7 Fastställdes föredragningslista. 

§8 Föredrogs Verksamhetsberättelse och Resultat- och Balansräkning för 2020. 

§9 Föredrogs revisionsberättelsen för 2020. 

§10 Beslutades att godkänna resultat- och balansräkning för 2020 och lägga dessa till handlingarna. 

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 beviljades av mötet. 

§12 Beslutades om oförändrade arvoden om 4000 kr till att fördelas med 700 kr vardera till 

ordförande och sekreterare och med 200 kr till vardera revisorer. 

§13 Några motioner har ej kommit in. 

§14 Beslutades om budget och verksamhetsplan för 2021. 

§15 Beslutades om medlemsavgift om 230 kr för 2022. 

§16 Beslutades om antalet sex ledamöter till styrelsen jämte ordförande.  

§17 Valdes Barbro Narup till ordförande under verksamhetsåret 2021. 

§18 På grund av rådande coronaomständigheter stannar hela styrelsen: Kerstin Lignell, Mona 

Larsson, Ann-Chatrin Nilsson, Eva Rosengren, Roland Eriksson och Sölve Madsén till det 

årsmöte som gäller 2021. Då avser vi att välja tre styrelseledamöter på ett år och tre 

styrelseledamöter på två år. 

§19 Valdes till revisorer på ett år Birgitta Johansson, Allan Nilzén och ersättare Thyra Bergqvist. 

§20 Beslutades om fyra ledamöter i valberedningen. 

§21 Till valberedning för ett år valdes Tage Olofsson sammankallande, Tage Eriksson, Ove 

Woxlägd och Göran Jämting. 

§22 Valdes Barbro Narup till kontaktperson till distriktets valberedning. 

§23 Till reseansvariga för ett år valdes Mona Larsson och Lena Jansson. 

§24 Till lotteriansvariga för ett år valdes Inga-Britt Antonsson och Anna Berggren. 

§25 Till ansvariga för Folkhälso- och Friskvård för ett år valdes Lena Jansson och Ann Margret 

Kvist. 

§26 Till ansvarig för Trafikinfo och Säkerhet för ett år valdes Kjäll Jonasson och ersättare Tryggve 

Björnudd. 

§27 Till utbildningsansvariga och kontaktpersoner med SV Studieförbundet Vuxenskolan för ett år 

valdes Kerstin Lignell och Ann-Chatrin Nilsson. 

§28 Till ansvarig för föreningens medlemsregister/MiRiaM för ett år valdes Roland Eriksson och 

ersättare Sölve Madsén. 

§29 Till ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Åre kommun för fyra år valdes Roland 

Johansson och ersättare Tryggve Björnudd. 

§30 Till ombud till distriktets årsstämma valdes Kjell Jansson, Thyra Bergqvist, Eva Rosengren, 

Barbro Narup och Sölve Madsén. 

§31 Till ersättare för ombuden vid distriktets årsstämma valdes Britt-Inger Nilzén och Anna 

Berggren. 
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§32 Till Pressreferenter för ett år för föreningen beslutades att styrelsen fördelar uppdragen. 

§33 Till WEBB-ansvarig för ett år för föreningen hemsida valdes Roland Eriksson och ersättare för 

ett år Sölve Madsén. 

§34 Till representanter i Åre kommuns äldrecenter för ett år valdes: 

 För Hallen: Aili Eriksson, Siv Risberg Borgh. 

 För Mörsil: Mona Larsson, Lena Jansson. 

§35 Inga avtackningar förelåg. 

§36 Övriga frågor/information: Ann-Margret Kvist informerade om Gymmet i Hallen öppnar under 

juli. Mona Larsson lämnade ett förslag till ett besök till Glösas hällristningar och Barbro Narup 

kom med förslag om utflykt till Kamsåsen. 

§37 Årsmötet förklarades avslutat av ordföranden Roland Johansson. 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  Justeras 

 

 

 

Sölve Madsén Roland Johansson Thyra Bergqvist Gunilla Stålhane 

 

 

 

 


