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SPF Seniorerna Daladistriktets Årsstämma 

Teknikdalen, Borlänge den 30 mars 2017 

 

Medan stämmodeltagarna samlades spelade tre elever från Musikskolan fiol, delvis med 

danssteg till, något som fick starka applåder. Därefter framförde Carpe Diem-kören under 

ledning av Rigmor Jareholm ett antal livliga visor. Sedan berättade f d kommundirektören 

Lars Ivarsson om de hemliga förhandlingarna som föregick bygget av IKEA och om de många 

arbetstillfällen som skapats i Borlänge. Även de problem som fortfarande berör centrum 

nämndes. Cirka en kvart i 10 blev det dags för själva stämman. 

 

PROTOKOLL FÖR DISTRIKTSSTÄMMAN 2017 

 

§ 1     Stämman öppnades 

           Distriktsordförande Lennart Nilsson förklarade distriktsstämman öppnad. 

§ 2      Val av presidium 

     Valberedningen föreslog till  

     ordförande Maj-Lis Burtus, Mora 

     vice ordförande Hugo Tamm, Borlänge 

     sekreterare Gunilla Ericsson, Borlänge 

     vice sekreterare Ove Munther, Borlänge 

     Stämman valde de föreslagna. 

     Till justerare och rösträknare valdes Bernth Martinsson, Borlänge och Aina Eriksson, 
Tuna-Säter. 

§ 3     Röstlängden fastställdes 

           74 registrerade ombud var röstberättigade. 
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§ 4      Prövning av att kallelse till stämman skett i behörig ordning 

            Stämman fann att kallelsen sänts ut i enlighet med bestämmelserna.  

§ 5      Beslut om föredragningslista 

            Punkten Övriga frågor lades till efter § 25. 

§ 6      Styrelsens redovisning för 2016  

            Stämmoordföranden gick igenom redovisningen och gav möjlighet till kommentarer. 
När det gäller antalet medlemmar i distriktet konstaterade Mona Engberg, ansvarig för 
medlemsrekrytering, att distriktet klarat sig hyggligt jämfört med landet i övrigt. Somliga 
föreningar har gått back med upp till 9% medan andra växt med 3% vilket medfört en 
sammanlagd minskning på endast 0,12%. 

§ 7      Resultat- och balansräkningen för 2016 godkändes. 

§ 8      Revisorernas berättelse lästes upp av Åke Eriksson. 

§ 9      Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016. 

§ 10    Beslut om eventuella arvoden och övriga ersättningar  

            Inga arvoden utgår till styrelsen. Utgifter för resor och dylikt ersätts. 

§ 11    Behandling av motioner 

            Distriktsstyrelsens motion om batterikostnad för hörselhjälpmedel har redan sänts in 
till Förbundet. Ludvikas motion om jämställda pensioner har bifallits av distriktet och 
kommer att sändas in. 

            Det påmindes om att motioner till kongressen bör vara insända till distriktet sex 
veckor före årsstämman. 

            Avestas motion till distriktstämman om att försöka planera möten, utbildningar och 
informationsträffar till dagar då föreningarna inte har månadsmöten, har väckt förståelse 
hos distriktsstyrelsen. Man har beslutat lägga styrelsemöten på måndagar och konferenser 
och inspirationsdagar på torsdagar, de senare i möjligaste mån tidigt i månaden, för att 
undvika kollisioner. Med det ovan sagda anser distriktsstyrelsen motionen vara besvarad. 

§ 12    Behandling av förslag från distriktsstyrelsen 

            Stämman antog ett uttalande angående pensionssystemet med krav 

            att skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner regleras 

            att skatten på pensionen skall likställas med skatten på lön 

            att nivån på pensionen skall vara sådan att det går att leva på 

            att pensionssystemet ses över i sin helhet 
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§ 13    Beslut om budget och plan för verksamheten 2017 

            Lennart Lidström framförde önskemål om att flytta KPR/LPR-konferensen från maj till 
september, men planen är redan är fastställd. Budget och verksamhetsplan godkändes.   

§ 14    Beslut om avgift till distriktet för 2018 

            Stämman beslutade om oförändrad avgift, 20 kr per person, för 2018.  

§ 15    Beslut om antalet ombud vid nästkommande stämma 

            För närvarande gäller 80 personer för länets föreningar. Eventuellt kommer ett nytt 
förslag nästa år. 

 

§ 16    Beslut om antalet styrelseledamöter 

            Valberedningen föreslog elva ledamöter, inklusive ordföranden. 

§ 17    Val av distriktsordförande 

            Stämman följde valberedningens förslag att välja om Lennart Nilsson för ett år. 

§ 18    Val av övriga styrelseledamöter 

           Valberedningen föreslog mandatperiodens längd till 2 år. 

           Omval av Mona Engberg, Borlänge, Lars-Åke Carlsson, Avesta, Stig Sjöholm, Mora, och 
Marianne Häggblom, Falun och nyval av Bengt-Olof Olsson, Vansbro, Bengt Simonsson, 
Borlänge och Per Kjellin, Borlänge. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 
Kvarstår Gunnar Andersson Ludvika, Maj-Lis Burtus Mora och Ivar Josefsson Hedemora. 

§ 19    Val av revisorer och ersättare 

           Valberedningen föreslog omval av Åke Eriksson, Tuna-Säter och nyval av Odd Janson, 
Rättvik och till ersättare omval av Jan Syrén, Ludvika och Ingemar Löfnäs, Leksand. Stämman 
följde valberedningens förslag. 

§ 20    Val av 4 ombud till Förbundskongressen i Gävle 13-15 juni 

            Föreningarna väljer själva. Distriktsordföranden är självskriven. Sedan valdes Carl Olof 
Andersson, Mora, Lars Åke Carlsson, Avesta och Ann Unge, Grangärde.   

§ 21    Nominering av ledamot till Förbundets valberedning 

           Inga förslag fanns.     

§ 22    Val av ordinarie ledamöter och ersättare i Landstingets pensionärsråd 

            Omval föreslogs av ordinarie Bosse Bjerner, Rättvik och Lennart Lidström, Borlänge 
och ersättare Margareta Dunkars, Falun och Tommy Gylling, Ludvika. Stämman följde 
förslaget. 
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§ 23    Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

           Inför årsstämman har Arne Pettersson, Vansbro, Olle Nelson, Ludvika, Gunnar Olsson, 
Tuna-Säter och Karl-Erik Finnäs, Stora Skedvi ingått i valberedningen. Platsen för 
Västerdalarna är vakant. Hittills har man varit fem personer men enligt stadgarna bör det 
vara sju. Stämman beslutade att utöka antalet till sju och uppmanade distriktsstyrelsen att 
ligga på de olika föreningarna för att hitta tre nya personer, helst kvinnor! 

 

§ 24    Val av valberedningens ordförande 

            Stämman valde om nuvarande ordföranden Gunnar Olsson, Tuna-Säter.   

§ 25    Val av övriga ledamöter i valberedningen 

           Stämman valde om de övriga tre som ingått i årets valberedning.   

§ 26    Övriga frågor 

            Ordföranden i Gagnef-Floda Berith Johansson ville ha klartecken för att tillsammans 
med kringliggande SPF-föreningar bjuda in förbundsordföranden Christina Rogestam till 
Leksand den 31 maj. Detta ansåg stämman vara ett gott initiativ.   

§ 27    Förhandlingarna avslutades 

§ 28    Avtackningar 

            Distriktsordföranden tackade ledamöterna i LPR, valberedningen och styrelsen för 
gott arbete. Bengt Hållén, Inger Backlin och Bo Ericsson fick blomstercheckar för sina 
insatser för distriktet, Gunnar Olsson, Arne Pettersson, Olle Nelson och Karl-Erik Finnäs fick 
blomstercheckar för sitt arbete i valberedningen, Liselotte Sandberg, Maj-Lis Burtus och 
Gunilla Ericsson fick blomstercheckar som tack för dagens arbete och slutligen fick Henry 
Persson och Anna-Britta Hellström blomstercheckar plus ett extra kuvert för sitt arbete i 
styrelsen. 

§ 29    Stämman avslutades 

 

 

Vid protokollet 

 

Gunilla Ericsson   Maj-Lis Burtus 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

Bernth Martinsson  Aina Eriksson 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 


