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PROTOKOLL 
Ordinarie distriktsstämma 2016 

 
Plats:   MoraParken, Mora 
 
Tid:      Torsdagen den 7 april 2016 kl.10.45 – 12.30 
 
Närvarande:  Styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, verksamhets-

ansvariga och 73 ombud från samtliga 20 föreningar i Dalarna, 
totalt 94 deltagare samt två skrivtolkar, Karin Bennhult och Eva 
Wieweg från Hörcentralen i Falun. 

 
Medan stämmodeltagarna samlas underhöll Inger Boström och Björn Wass med 
sång och musik. 
SPF Moras ordförande Stig Sjöholm hälsar alla deltagare välkomna, berättar lite 
om bygden och hoppas vi får en givande dag tillsammans. 
Därefter välkomnar Moras kommunalråd Anna Hed till Mora och informerar om 
kommunen och det betydelsefulla samarbetet med SPF genom bl a KPR och 
Seniordagen som anordnas varje vår. 
 
 
§  1   Stämman öppnas 
 Distriktsordföranden Lennart Nilsson ger en kort resumé över årets många 

händelser inom SPF. Han förklarar härmed årets stämma öppnad. 
 
§  2 Val av presidium 
 Valberedningens förslag: 
 Maj-Lis Burtus, ordförande 
 Stig Sjöholm, vice ordförande 
 Anita Holknekt-Andersson sekreterare 
 Margareta Dunkars, vice sekreterare 
 Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 Aina Eriksson och Bernt Westerhagen väljs till protokolljusterare tillika 

rösträknare. 
 
§  3 Upprop av ombud och justering av röstlängd 
 Stämman beslutar enligt förslag att den justerade deltagarförteckningen 

ska gälla som röstlängd och att upprop inte ska göras. Röstlängden 
omfattar 73 röstberättigade. 

 
§  4 Prövning av att kallelse till stämman skett i behörig ordning 
 Kallelsen skickades med post till föreningarna fem veckor före stämman 

och den fanns också på distriktets hemsida. Stämman finner att kallelse 
sänts ut enligt bestämmelserna i stadgarna. 
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§  5 Beslut om föredragningslista 
 Stämman beslutar fastställa föredragningslistan. 
 
§  6 Styrelsens redovisning för år 2015 
 Stämmoordföranden går igenom verksamhetsberättelsen sida för sida och 

ger plats för kommentarer. Lennart Nilsson kommenterar att utfallet i 
budgeten är bättre än väntat. Konstateras att alla läst igenom redovis-
ningen och den läggs till handlingarna. 

 
§  7 Resultat-och balansräkning för år 2015 
 Distriktsordföranden går igenom resultat- och balansräkning och de läggs 

till handlingarna. 
 
§  8 Revisorernas berättelse för år 2015 
 Revisor Inger Backlin föredrar revisionsberättelsen som läggs till hand-

lingarna. Stämman faställer resultat- och balansräkningen. 
 
§  9 Beslut om ansvarsfrihet för år 2015 
 Efter att årsredovisningen och resultat- och balansräkningen godkänts och 

lagts till handlingarna beslutar årsstämman att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för 2015 år förvaltning. 

 
§  10 Beslut om eventuella arvoden och övriga ersättningar 
 Lennart Nilsson informerar om hur det fungerar idag och stämman be-

slutar att inga arvoden skall utbetalas till styrelsens ledamöter men att 
utlägg för distriktets verksamhet ska ersättas. 

 
§ 11 Behandling av motioner 
 En motion hade inkommit från Gunnar Andersson beträffande mandat-

tiden för uppdrag i KPR och LPR om att den ska omfatta fyra år istället för 
ett år. Distriktsstyrelsen avslår motionen med hänvisning till stadgarna. 

 
§ 12 Behandling av förslag från förbundet och distriktsstyrelsen. 

Distriktsstyrelsen har budgeterat 80 tkr för marknadsföring och rekrytering 
av nya medlemmar. Ur denna summa kan lokalföreningarna söka pengar 
till egna rekryteringsprojekt. 
Stämman beslöt enligt förslag. 

 
§ 13 Beslut om budget och plan för verksamheten 2016 
 Distriktsordföranden föredrar verksamhetsplanen och förslag till budget. 

Ett fel har insmugit sig på kostnadssidan beträffande konto 6141, beloppet 
-20 044 ska stå under budget 2016 istället. 

 Beträffande Verksamhetsplanen så blir konferensen för reseansvariga i 
september istället för maj. Lars-Åke Carlsson, studieansvarig, meddelar att 
det fortfarande finns platser kvar till Inspirationsdagen den 12 april. 
Anmälan till Marianne Häggblom. 

 Det går att söka pengar till marknadsföring hela året ut. 3-5 000 per 
förening kan vara ett lämpligt belopp. 

 Efter denna information antogs verksamhetsplan och budget för 2016. 
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§ 14 Beslut om årsavgift till distriktet för 2016 

Stämman beslutar att årsavgiften till distriktet för 2017 ska vara 
oförändrad, 20 kr per medlem. 
 

§ 15 Beslut om antalet ombud vid nästkommande stämma 
 Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att antalet ombud ska var 

oförändrat, 80 ombud. 
 
§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter 
 Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara elva 

inklusive ordföranden. 
 Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
§ 17 Val av distriktsordförande 
 Stämman beslutar enligt valberedningens föreslag att omvälja Lennart 

Nilsson för ett år. 
 
§ 18 Val av övriga styrelseledamöter 
 Valberedningen föreslår mandatperiodens längd till 2 år. 

Omval av Gunnar Andersson, Ludvika och Maj-Lis Burtus Mora. Om- 
val av Marianne Häggblom och Anna-Britta Hellström, Svärdsjö på 1 år.  
Nyval av Ivar Josefsson, Hedemora och Liselotte Sandberg, Falun. 
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
Kvarstår gör Mona Engberg, Borlänge, Lars-Åke Carlsson, Avesta, Henry 
Persson, Vansbro och Stig Sjöholm Mora. 

  
§ 19 Val av två revisorer och två ersättare 
 Valberedningen föreslår omval av Inger Backlin, Husby samt nyval av Åke 

Eriksson, Tuna-Säter. Som ersättare föreslår valberedningen nyval av Jan 
Syrén, Ludvika och omval av Ingemar Löfnäs, Leksand. 

 Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
§ 20 Val av två ordinarie ledamöter och två ersättare i Landstingets 

Pensionärsråd, LPR 
 Valberedningens förslag; Maj-Britt Arvidsson, Gagnef, Lennart Lidström, 

Borlänge och Margareta Dunkars, Falun omval. Nyval av Bosse Bjerner, 
Rättvik. 
En diskussion uppstod eftersom stämman hade ytterligare ett namn på 
förslag, Tommy Gylling, Ludvika.  Efter denna diskussion och att Maj-Britt 
Arvidsson avsade sig uppdraget blev det som följer. 
Stämmans beslut; Omval av Lennart Lidström och nyval av Bosse Bjerner 
som ordinarie samt som ersättare omval av Margareta Dunkars och nyval 
av Tommy Gylling. 
 

§ 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
 Stämman beslutar att antalet ledamöter i valberedningen ska vara 

oförändrat fem, en för varje samverkansområde. 
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§ 22 Val av valberedningens ordförande 
 Gunnar Olsson, Tuna-Säter omvaldes till ordförande. 
 
§ 23 Val av övriga ledamöter i valberedningen 
 Stämman omväljer följande ledamöter; Arne Pettersson, Vansbro, Olle 

Nelson, Ludvika, och Karl-Erik Finnäs, Stora Skedvi. Alf Karlsson har 
avsagt sig omval. Område 1 blev vakant då ingen spontant åtog sig 
uppdraget på stämman och det uppdrogs att försöka få fram ett namn så 
snart som möjligt. 

 
§ 24 Förhandlingarna avslutas 
 Stämmoordföranden förklarar förhandlingarna avslutade. 

Borlängeföreningen håller i distriktsstämman 2017. 
 
§ 25 Avtackningar 
 Distriktsordföranden tackar ledamöterna i LPR, valberedningen och 

styrelsen för gott arbete.  
 Bengt Karlsson, Sigrid Grälls och Ur Alv Nilsson får blomstercheckar och 

Alf Karlsson får en blomma som tack för väl genomfört arbete. 
Eva Jonsson, Maj-Lis Burtus och Anita Holknekt-Andersson,  Eva Wieweg 
och Karin Bennhult tilldelas blommar som tack för dagens arbete. Sist 
men inte minst fick distriktsstyrelsen varsin ros. Stig lämnade också en ros 
till pressansvarig i Mora Ing-Marie Kullander och berömde hennes 
insatser. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Anita Holknekt-Andersson  Maj-Lis Burtus 
Mötessekreterare   Mötesordförande 

 
 
 
 
Aina Eriksson   Bernt Westerhagen 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 

  
 
  
 
 
 
 

 
 
 


