
 
 
 

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Kvarnen måndagen den 11 februari 

2019 i Harplinge församlingsgård 

Närvarande 110 medlemmar    

 
§ 1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Inger Edling öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 

§ 2 Parentation  

Vice ordförande höll parentation, över de medlemmar som avlidit under det gångna verksamhetsåret 

2018, genom att tända ett ljus, påbjudande av en tyst minut och därefter läste Marlene Bernhorn dikten 

" Minnesord". 

 

§ 3 Mötesfunktionärer 

Valberedningen föreslog Christer Henriksson som mötesordförande och Inger Engstrand som 

sekreterare för årsmötet. 

Årsmötet beslöt att godkänna valberedningens förslag. 

 

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika rösträknare utsågs Susanne  Beide och 

Thore Jeppsson. 

 

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet beslöt att godkänna årsmötet som stadgeenligt utlysts genom påbjudande av motion, utskick 

av kallelse tillsammans med föredragningslista, årsberättelse och plan för verksamheten enligt 

stadgarna samt utlysande under Föreningsaktuellt i HP. Samtliga handlingar inför årsmötet har funnits 

på hemsidan. 

 

§ 6 Fastställande av föredragningslista 

Årsmötet beslöt att fastställa föreliggande förslag av föredragningslista. 

 

§ 7 Behandling av styrelsens årsberättelse  

Styrelsens årsberättelse behandlades.  

Årsmötet beslöt att godkänna årsberättelsen. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Thore Jeppsson, revisor, läste och kommenterade revisionsberättelsen, tackade för väl genomfört 

arbete samt föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen. 

 

§ 9 Beslut om resultat och balansräkning 

Resultat - och balansräkning för verksamhetsåret 2018 utdelades före mötet. Kassör Berit Wiklund 

gjorde en sammanfattande redogörelse för den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2018. 

Styrelsen föreslog att årets vinst 1 122:50 läggs till det egna kapitalet. 

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens räkenskaper. 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

§ 11 Beslut om ersättningar till styrelsen samt reseersättning 

Valberedningen, genom ordförande Barbro Ericsson, föreslog följande ersättningar:  

Styrelsen, oförändrat 6000 kr. att fördelas internt. 

 Ersättning för resor med egen bil betalas med belopp motsvarande det statliga resereglementet, f.n. 

18,50 kr/mil. 

Beslut om kostnadsersättning för övrig verksamhet delegeras till styrelsen. Utlägg redovisas till kassör 

Berit Wiklund. Ersättning mot kvitto. 



 
 
 

Yrkande. Margareta Hultén yrkade på att ersättningen till styrelsen skall höjas från 6000 kr till 

 8000 kr/ år. En höjning med 2000 kr. p.g.a. att ersättningen varit oförändrad i många år. 

Årsmötet beslöt att fastställa Margareta Hulténs yrkande på en höjning av ersättningen till styrelsen 

från 6000 kr till 8000 kr/år. 

Årsmötet beslöt att ersättning för resor med egen bil och kostnadsersättning för övrig verksamhet skall 

vara oförändrade. 

 

§ 12 Behandling av motioner 

Inga motioner inkomna. 

 

§ 13 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 

Inga förslag inkomna. 

 

§ 14 Beslut om stadgeändringar efter ev. kongressbeslut. 

Inga beslut om stadgeändringar. 

 

§ 15 Beslut om budget och plan för verksamheten 

Budgeten för 2019 hade utdelats till närvarande medlemmar före årsmötet. Budgeten föredrogs av 

föreningens kassör Berit Wiklund. 

Årsmötet beslöt att godkänna budgeten. 

Plan för verksamheten har hittills redovisats halvårsvis. Plan för första halvan av 2019 har utsänts som 

bilaga till kallelsen för årsmötet. 

Årsmötet beslutade att godkänna planen. 

 

§ 16 Beslut om årsavgiften för 2020 

Föreningens vice ordförande Inger Edling informerade om att årsavgiften för 2019 är 250 kr. 

Årsavgiften för 2020 blir oförändrad, alltså 250 kr. 

 

§ 17 Beslut om antalet styrelseledamöter 

Valberedningen föreslog, oförändrat, sju ledamöter. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§ 18 Val av ordförande för 2019 

Valberedningen föreslog Hans Emanuelsson, omval 1 år. 

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att välja Hans Emanuelsson som ordförande för 

föreningen under år 2019. 

 

§ 19 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

Till valberedningen har inkommit en avsägelse från styrelseledamoten Torsten Gantén. 

Valberedningen föreslog omval av Inger Engstrand och Anders Kinch på 2 år, samt nyval av Jan 

Henriksson på 2 år. 

Kvarstående i styrelsen till 2020 är Inger Edling, Pia Flodin och Berit Wiklund. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§ 20 Val av revisorer och ersättare 

Valberedningen föreslog omval av Thore Jeppsson och Carl-Axel Sjögreen som ordinarie revisorer 

och som ersättare omval av Berit Tillberg och Kjell Eliasson. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§ 21 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 

Valberedningen föreslog följande ombud till distriktsstämman: Hans Emanuelsson, Berit Wiklund, Pia 

Flodin, Jan Henriksson, Inger Engstrand samt Lennart Magnusson och som ersättare Inger Edling, 

Thore Jeppsson, Christer Henriksson och Sven Olsson. 

 Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

 



 
 
 

 

§ 22 Val av två ledamöter till samrådsgruppen 

Valberedningen föreslog Hans Emanuelsson och Inger Engstrand till ledamöter i SPF:s samrådsgrupp 

i kommunen. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§ 23 Val av försäkringsansvariga 

Valberedningen föreslog omval av Berit Wiklund ansvarig gentemot Skandia och Teuvo Byrsell 

 ansvarig gentemot Länsförsäkringar. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§ 24 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

Valberedningen föreslog fem ledamöter. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§ 25 Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter 

Årsmötet beslutade att välja Barbro Ericsson, omval, till ordförande för valberedningen samt följande 

till ordinarie ledamöter: Thorsten Gantén nyval, samt omval av Kjell Eliasson, Sven Olsson och 

Lennart Magnusson. 

 

§ 26 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 27 Mötets avslutning 

Årsmötesordförande Christer Henriksson tackade för uppmärksamheten och för förtroendet för 

presidiet att få ha varit ordförande och sekreterare, samt tackade styrelsen, föreningens funktionärer 

och aktivatörer för väl utfört arbete under arbetsåret 2018 och önskade styrelsen lycka till. 

 

Klubban överlämnades till föreningens vice ordförande Inger Edling som med blommor tackade 

presidiet för väl utfört arbete. 

Inger Edling avtackade med blommor avgående styrelseledamoten Thorsten Gantén för mycket gott 

arbete under många år i styrelsen. 

Stavgångs aktivatörerna Barbro Eriksson och Ulla Svedberg avtackades med blommor för sina stora 

och mycket goda insatser under flera år. 

 

Därefter förklarade vice ordförande Inger Edling årsmötet för avslutat. 

 

 

 

Harplinge 2019-02-11 

 

 

 

……………………………………  ……………………………….... 

Christer Henriksson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 

 

…………………………………….  …………………………………. 

Thore Jeppsson justerare   Susanne Beide justerare 

 


