
       
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid SPF Seniorerna Norundas årsmöte den 14 februari 2017 i 
Lyckebokyrkan, Storvreta 
 
Före mötets öppnande hölls parentation över de medlemmar som avlidit under det gångna 
verksamhetsåret. 
Lars Strandell, Elsa Alexandersson, Arne Åhlén, Kerstin Guste, Inez Hjelm, Börje Lindström,                     
Ulf Mandrén, Siri Ahlberg, Holger Fröjmark, John Kolsmyr, Ulla Hedman, Sonja Nilsson, Lilian Ström. 
Carin Björk läste en dikt och Tony Edlind spelade piano. 
 
§1.        Mötets öppnande 
             Ordföranden Carin Björk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet               
             Birgit Andersson valdes till ordförande och Anita Tynelius till sekreterare för årsmötet. 
 
§3.        Val av två justerare att justera dagens protokoll och en pressreferent   
             Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gisela Måwe och Bengt Ettemo. 
             Årsmötet beslöt att inte utse någon pressreferent.    
 
§4.        Mötets utlysande            
             Fastslogs att kallelse till mötet har skett enligt gällande stadgar. 
 
§5.        Godkännande av föredragningslistan 
             Föredragningslistan godkändes. 
 
§6.        Verksamhetsberättelsen 
             Verksamhetsberättelsen, som varit utsänd till samtliga medlemmar, lades med god-   
              kännande till handlingarna.    
 
§7.         Resultat- och balansräkning 
              Kassören föredrog resultat- och balansräkningen. 
 
§8.         Revisorernas berättelse 
              Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. 
 
§9.         Fastställande av resultat- och balansräkning 
              Resultat- och balansräkningen fastställdes enligt kassörens föredragningde. 
 
§10.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
              Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 
 
 
 



 
 
 
 
§11.        Beslut om förslag från förbundet, distriktet eller föreningen 
               Inga förslag förelåg. 
 
§12.        Behandling av motioner 
               Inga motioner förelåg. 
 
§13.        Förslag till och beslut om budget för det kommande verksamhetsåret 
               Kassören föredrog förslag till budget för 2017. Bl. a. återinförs avgift för kaffe på  
               månadsmöten. Årsmötet antog förslaget. 
 
§14.        Förslag till beslut om verksamhetsplan för kommande år 
               Den verksamhetsplan som antogs 2015 gäller t o m  nuvarande år.   
 
§15.        Beslut om ersättning till ordförande, kassör och sekreterare 
               Valberedningen har föreslagit oförändrad ekonomisk ersättning, 2000 kronor. Ett  
               tillägg är att de utan avgift får deltaga i grötlunch, vårfest och gåsmiddag. Årsmötet   
               antog valberedningens förslag. 
      
§16.        Beslut om reseersättning 
               Valberedningens förslag är att följa den statliga reseersättningen. Årsmötet beslöt  
               följa förslaget.  
 
§17.        Beslut om medlemsavgift för 2018 och avgift för vänmedlem   
               Kassören föreslår att medlemsavgiften för 2018 höjs med 20 kronor till 230 kronor. 
               Årsmötet biföll förslaget. Avgift för vänmedlem är oförandrad 100 kronor. 
 
§18.        Beslut om antalet styrelsemedlemmar 
               Beslöts att styrelsen skall bestå av nio medlemmar. 
 
§19.        Val av ordförande 
               Till ordförande för ett år omvaldes Carin Björk. 
 
§20.        Val av styrelseledamöter 
               Till ordinarie ledamöter på två år valdes Kerstin Johansson, Ulla Leijon och Anita  
               Tynelius, och Tony Edlind, alla omval. 
               Till ordinarie ledamot på ett år valdes Alf G. Lindström, nyval.   
               Ett år kvar på mandatperioden har Inge Sandström, Riho Eliste och Sven-Olof  
               Fallholm. 
 
§21.        Val av revisorer jämte ersättare för ett år 
               Till revisorer för ett år omvaldes Kent Hedin och Gisela Måwe. Till ersättare  
               omvaldes Bengt Ettemo. 
 
§22.        Val av ansvarig för föreningens hemsida 
               Till ansvarig för hemsidan valdes Tony Edlind. 
 



 
  
 
 
§23.          Val av trafikombud för ett år jämte ersättare 
                 Till trafikombud omvaldes Bror Sandström och Inge Sandström som ersättare. 
 
§24.          Val av fem ledamöter till friskvård- syn- och hörselombudskommittén 
                 Till ombud valdes Marianne Liljefors, sammankallande, Bror Sandström, Inez  
                 Jansson, Anita Tynelius och Anette Wåhlander, samtliga omval. 
 
§25.          Val av läkemedelsombud 
                 Eva Carlsson omvaldes till läkemedelsombud. 
 
§26.          Val av ledamöter till programkommittén 
                 Valberedningens förslag var fem ledamöter, varav två från styrelsen. Ett motförslag  
                 var tre ledamöter med samråd av styrelsen. Årsmötet beslutade enligt motförslaget.   
                 Till programkommitté valdes Maivor Blixt, Gunnar Herting och Bengt Ström. Nyval. 
 
§27.          Val av fyra ledamöter i festkommittén    
                 Till festkommitté omvaldes Birgit Eriksson, Kerstin Johansson, Lena Lindholm och  
                 Eva Vessby.  
 
§28.          Val av två ledamöter i resekommittén 
                 Till resekommitté nyvaldes Anna-Lena och Bengt Ettemo. Urban Guste kvarstår    
                 som bisittare. 
 
§29.           Val av två personer till Samråd Äldres Vård (SÄV) för Skogsgården 
                  Lena Lindholm och Kerstin Kolsmyr omvaldes på ett år. 
 
§30.           Val av fyra ombud till 2017 års distriktsstämma för SPF Seniorerna   
                  Styrelsen utser ombud. 
 
§31.           Val av ombud till årsmöte för Uppsala Pensionärers Samarbetsråd  
                  Styrelsen utser ombud. 
 
§32.           Val av ombud till årsmöte för SPF Seniorernas Samråd Uppsala-Knivsta    
                   Styrelsen utser ombud. 
 
§33.           Val av representant och ersättare i Utvecklingsrådet för Storvreta 
                  Styrelsen utser representant. 
 
§35.           Val av fem ledamöter i valberedningen 
                  Till ledamöter i valberedningen valdes 
                  Maivor Blixt, tre år, omval 
                  Gullvy Jonsson, två år kvar  
                  Ingrid Eliste, ett år kvar 
                  Inez Jansson, nyval på ett år 
                  Birgit Andersson, nyval på ett år, sammankallande   
 



 
 
 
 
§36.               Övriga frågor 
  Inga övriga frågor förelåg, men den nyvalda styrelsen fick presentera sig. 
 
§37.               Mötet avslutas 
                      Ordföranden tackade alla som deltagit i föreningens verksamhet under året och  
                      alla som kommit till årsmötet och avslutade därefter mötet. 
 
 
Efter mötet bjöds på kaffe och tårta och musik av Urban Söderlund. 
 
 
Storvreta den 14 februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                      ____________________________ 
 
Anita Tynelius   Birgit Andersson 
Sekreterare    ordförande 
 
 
Justerare: 
 
 
 
________________________  _____________________________ 
 
Gisela Måwe    Bengt Ettemo 
 
 
 
     


