ÅRSMÖTE i SPF Seniorerna Vendelsö Brandbergen

Dag
Tid
Plats

Tisdagen den 13 februari 2018
13.00
Katolska kyrkan, Vendelsömalmsvägen 200, Haninge

Föreningens ordförande Birgitta Brynnel hälsade de ca 100-talet närvarande varmt välkomna.
Minnesstund hölls med tända ljus för de 19 medlemmar som avlidit t o m den 30 januari sedan föregående
årsmöte.
Psalmsång: Härlig är jorden.

1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande förklarade föreningens 40:e årsmöte öppnat.
2. Mötesfunktionärer
a) Birgitta Karlfeldt valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
b) Rolf S Andersson valdes att föra protokollet.
c) Matz Halvarez och Anne-Marie Norberg valdes till justerare och rösträknare.
3. Årsmötets utlysande
Fastställdes att årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.
4. Föredragningslistan
Förslaget till föredragningslista (bilaga1) fastställdes.
5. Verksamhetsberättelsen 2017
Mötesordföranden kommenterade de skilda avsnitten i verksamhetsberättelsen.
Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen för år 2017 till handlingarna (bilaga 2).
6. Resultat- och balansräkningar 2017
Mötesordföranden kommenterade föreningens ekonomi.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningarna för år 2017(bilaga 3).
7. Revisionsberättelsen
Margareta Ekström föredrog revisorernas berättelse (bilaga 4).
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattade, 1 januari – 31 december 2017.
8. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
9. Arvoden till styrelse och revisorer
Beslutades att inga arvoden utgår till styrelse och revisorer.
10. Fastställande av budget för 2018
Årsmötet fastställde förslaget till budget för 2018.

11. Justering av föreningens stadgar
Justeringarna nedan är föranledda av förbundskongressens beslutade ändringar av ”Normalstadgar för
förening” vid kongressen i juni 2017.
§ 4 Möten, moment 1 Ny lydelse: Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet. Tidigare lydelse: Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast sex veckor
före årsmötet.
Ändringen föreslås för att inte sista dag för kallelse och sista dag för motioner ska vara samma dag.
§ 4 Möten, moment 6 Ny lydelse: Val av två revisorer och ersättare. Tidigare lydelse: Val av revisorer
och ersättare. Ändringen föreslås för att förtydliga att det är två revisorer som ska väljas.
§ 5 Styrelse, moment 1 Ny lydelse: Styrelsen bör ha ett udda antal ledamöter. Tidigare lydelse:
Styrelsen ska ha ett udda antal ledamöter. Ändringen föreslås för att föreningens årsmöte ska ha möjlighet
att utse ett jämnt antal ledamöter i styrelsen då det anses nödvändigt.
Årsmötet beslutade enligt förslaget ovan.
12. Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.
13. Årsavgift för 2019
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift för medlem för 2019, 275 kronor, och för vänmedlem 100
kronor.
14 Antalet styrelseledamöter och mandattider
Beslöts att antalet styrelseledamöter skall vara nio utöver ordföranden.
Ordföranden väljs på ett år, två ledamöter är valda på två år till och med 2018, fem ledamöter skall väljas
på två år och två ledamöter på ett år.
15 Val
Alla val nedan avser från årsmöte till årsmöte.
Ordföranden föredrog valberedningens förslag under respektive punkt nedan. Mötet beslutade välja
samtliga.
 Föreningsordförande för år 2018
Birgitta Brynnel
omval, mandattid 1 år
A1) Ordinarie styrelseledamöter, valda på två år tom 2018
Berit Selleryd
Eivor Dissing Wester
A2) Ordinarie styrelseledamöter, mandattid 1 år
Per-Erik Mattsson
omval
Ingrid Knutson
omval
A3) Ordinarie styrelseledamöter, mandattid 2 år
Kerstin Eltvik
nyval
Gunnar Hellström
nyval
Marianne Backlund
nyval
Åke Qvarfordt
nyval
Vakant
nyval
FÖR FÖLJANDE FUNKTIONÄRER GÄLLER MANDATTIDEN 1 ÅR
 Revisorer och ersättare
Margareta Ekström
Sven-Åke Forssell
Göran Johansson

omval ordinarie
omval ordinarie
nyval suppleant

