
Protokoll fört vid årsmöte den 15/2 2017 med SPF seniorerna Leksand

Plats: Sveasalen, Leksand                       Närvarande: Ca 100 medlemmar

Årsmötet föregicks med visning av ett uppskattat bildspel över verksamheten under 2016. 
Bildspelet hade sammanställts av Stig Jakobsson. Parentation hölls över de 10 medlemmar 
som avlidit under 2016 med ljuständning och diktläsning av Berit Widholm. Kaffe och tårta 
serverades.

Ordförande Eva Jonsson hälsade välkommen.

§1 Val av mötesfunktionärer: Åke Tidigs, ordförande, Gunilla Lööw Östning, sekreterare och 
justerare tillika rösträknare Siri Åberg och Helena Klockaräng.

§2 Årsmötet fastslog att kallelse skett i behörig ordning.

§3 Föredragningslistan fastställdes med att § 6a och b flyttas till §4.

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och resultat-och balansräkning fastställdes. 
Beslöts att överföra årets resultat  2016 i ny räkning 2017.

§5 Revisonsberättelsen föredrogs.

§6 Se § 4

§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§8 Årsmötet beslutade att ingen ersättning till styrelsemedlemmar eller revisorer ska utgå.

§9 Inga motioner hade inkommit.

§10 Inga förslag från förbund, distrikt eller föreningens styrelse hade inkommit.

§11 Inga beslut behövde fattas om stadgeändring efter ev. kongressbeslut.

§12 Verksamhetsplanen för 2017 föredrogs och godkändes.



§13 Årsavgiften kommande år (2018) fastställdes till 225 kr för medlem och 25 kr för 
vänmedlem.

§14 Styrelsens förslag till budget 2017 godkändes av årsmötet.

§15 Årsmötet beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara 9 st.

§16 Till ordförande 2017 valdes Eva Jonsson för ett år.

§17 Val av övriga styrelseledamöter: Enligt valberedningens förslag beslutades följande: 
Omval 2017-2018: Gunilla Lööw Östning, Elsie Mas, nyval 2017-2018: Urban Näsgårde, Stig 
Olsson, valda 2016-2017: Ingegerd Angman, Bengt Borkeby, Ingvar Gustafsson, Kerstin 
Sjöberg. 

§18 Val av revisorer och ersättare: Henry Dahlberg och Ingemar Löfnäs valdes till revisorer 
och Janne Blohm till ersättare.

§19 Styrelsen uppdrogs av årsmötet att utse ombud och ersättare till distriktsstämma.

§20 Till ledamöter och ev. ersättare valdes:

 Kommunala pensionärsrådet(KPR): Catharina Stenberg, sammankallande, Ingegerd 
Angman, Birgit Sundberg

 Gårdsråd: Birgit Sundberg, Limsjögården, Bengt Qvicker, Björkbacken, Ingegerd 
Angman, Solhem, vakant är Edshult och Tibble

 Patientrådet vid vårdcentralen: Lisbeth Brisell
 Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Helena Klockaräng
 Trafikombud: Stig Bergström

§21 Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen ska vara 3 st.

§22 Styrelsen uppdrogs av årsmötet att utse ledamöter i valberedningen samt att Kerstin 
Sjöberg ska vara sammankallande.

§23 Årsmötet beslutade att styrelsen utser övriga funktionärer i föreningen.

§24 Ordföranden tackade för väl utfört arbete av styrelse och funktionärer och avslutade 
mötet.



Leksand den 15/2 2017

Åke Tidigs, ordförande                                                                     Gunilla Lööw Östning, sekr.

Justeras:

Helena Klockaräng                                                                               Siri Åberg

 


