
 

 

 

 

Protokoll fört med SPF Seniorerna vid sammanträde 

                           den 18 januari 2017 i föreningslokalen 

                           Valberedning och revisorer är kallade 
 

Närvarande: Charles Häll, Lars-Gunnar Flink, Yvonne Svensson, Birgitta Rydén 

Johansson, Bernt Andersson, Ingemar Oscarsson, Barbro Grahn Söderlund, May-

Brith Billred från § 9 Bernt Anderssson. 

Närvarande från valberedningen: Lars Melin, Rolf Karlsson och Uno Jonasson, 

Icke närvarande: Göran Fransson 

Närvarande revisorer: Hans-Gunnar Eklöf och Ella Haapanen 

§ 1. 

Charles öppnade sammanträdet med att hälsa alla välkomna 

§ 2. 

Upprättad dagordning godkändes. 

§ 3. 

Föregående protokoll av den 23/11 2016 upplästes och godkändes. 

§ 4. 

Kassarapport 

Yvonne Svensson rapporterade: Julbordet den 4/12 2016 + 702:-. 

Månadsträffen den 11/1 2017 ./. 2.223:- 

Saldo per den 18/1 58.468:- 

§ 5. 

Valberedningen har ordet 

Lars Melin redogjorde för deras arbete och överlämnade en förteckning på 

valberedningens förslag. 

§ 6. 

Godkännande av verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. 

§ 7. 

Genomgång av dagordningen inför årsmötet 

Upprättat förslag godkändes med vissa ändringar 

§ 8. 

Nya medlemmar 

Yvonne Svensson 11 st nya medlemmar i föreningen 

§ 9. 

Program 2017. 

Nu är det klart med program för år 2017. Detkommer att läggas ut på hemsidan 

under ”Månadsträffar”. Program kommer att tryckas upp efter årsmötet och 

delas ut till samtliga medlemmar. 

 

 



 

§ 10. 

Inkomna skrivelser 

Inbetalningskort på medlemsavgiften kommer att skickas ut från förbundet i 

slutet på januari. 

§ 11. 

Diverse information 

Inget att tillföra 

§ 12. 

Övriga frågor 

 Yvonne Svensson redogjorde för ekonomin samt budgetförslaget 

 Bernt Andersson ansåg att vi ska tänka på att anpassa och variera lite på 

underhållning med tanke på att vi får in nya medlemmar 

 May-Brith Billred  skall till vidare arbeta med hemsidan 

 Beslutade att skicka in annons ang. årsmötet till den 21/1 2017 

 

Charles Häll avslutat sammanträdet med att tacka Lars-Gunnar Flink för en 

jättegod tårta till fikat. 

 

Vetlanda som ovan 

 

 

……………………………………………………..  ………………………………………………………… 

May-Brith Billred, sekreterare  Charles Häll, ordförande 

 

 


