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Dagordning/omröstningsformulär för SPF-årsmöte skriftligt (per capsulam) 

den 10 februari 2021. 

Se bilagor, alternativt på hemsidan: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020. 

    Resultat- och balansräkning för 2020. 

    Revisionsberättelse. 

    Valberedningens förslag. 

 

Omröstningar.                                                           Kryssa för det alternativ du väljer! 

1. Kan valberedningens förslag till sekreterare, justerare och  

rösträknare för årsmötet antas?   Ja [   ]                Nej [   ] 

2. Har kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning?      Ja [   ] Nej [   ] 

3. Kan styrelsens verksamhetsberättelse fastställas?  Ja [   ] Nej [   ] 

4. Kan resultat och balansräkningen godkännas?  Ja [   ] Nej [   ] 

5. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet?  Ja [   ] Nej [   ] 

6. Kan ersättning till styrelsen vara oförändrat 4000 kr år 2021?  Ja [   ] Nej [   ] 

7. Kan årsavgiften vara oförändrat 250 kr för 2022?  Ja [   ] Nej [   ] 

8. Kan antalet ordinarie styrelseledamöter förbli oförändrat  

6 st plus ordförande?   Ja [   ] Nej [   ] 

9. Kan valberedningens förslag till ordinarie ledamöter antas? Ja [   ] Nej [   ] 

10. Kan antalet suppleanter utökas från 2 till 3 st?  Ja [   ]  Nej [   ] 

11. Kan valberedningens förslag till suppleanter antas? Ja [   ] Nej [   ] 

12. Kan valberedningens förslag till ordförande på 1 år antas? Ja [   ] Nej [   ] 

13. Kan valberedningens förslag till revisorer antas?  Ja [   ]                Nej [   ] 

14. Kan val av valberedning göras vid uppföljande fysiskt årsmöte? Ja [   ]                Nej [   ]          

15. Kan val av ansvariga för boule, hemsida, friskvård, måltids- 

kommittéer, studieansvarig och kontaktperson gentemot  

Vuxenskolan, syn- och hörselombud, läkemedelsombud och  

friskvårdsombud överlåtas åt styrelsen?   Ja [   ] Nej [   ] 

16. Vill du kommentera ovanstående, ange andra namn eller yttra dig över föreningens 

verksamhet och/eller styrelsens agerande 2020? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Övriga frågor kommer att behandlas vid kompletterande årsmöte med fysisk närvaro när så 

kan ske. Besked kommer att ges när så möjligt. 

Röstandes namn och ort: 

 

Namn:  ………………………………………………………………………   Ort:…………………………………………… . 
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Vid frågor ring 

för Almunge: Siv Nilsson  070-718 59 34 

för Faringe: Hans Nordström 072-557 61 35 

för Knutby: Ann-Britt Schedin  073-441 41 89 

 

Insändes per post till:  SPF Seniorerna Almunge-Knutby 

                      c/o Åke Skaborn, Nyhagsvägen 3, 740 10  Almunge 

Eller skickas per e-post till: ake.skaborn@gmail.com   

Märk kuvertet eller e-posten ”SPF-val”.  

Svaren ska vara föreningen tillhanda senast 15 februari 2021 för att räknas. 

Igenklistrade kuvert överlämnas av Åke oöppnade till rösträknare/justerare.  

 

Tack för din medverkan! 

Styrelsen 

  

 


