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Protokoll från årsmöte med Almunge-Knutby SPF den 14 februari
20L8 i Faringe Bygdegård

§1Årsmötet öppnas av ordförande Åke Skaborn.

§2 Parentation med diktläsning och tyst minut för avlidne medlemmen Aina Nyman.

§3 Till ordförande för årsmötet valdes Lena Johansson.

§4 Till sekreterare för årsmötet valdes Lena Nyström-Nilsson.

§5 Tilljusterare tillika rösträknare valdes lnga-Lill Olausson och Margareta Göthberg.

§6 Årsmötet ajournerades för lunch.

§7 Årsmötesförha ndlinga rna återu pptogs.

§8 Mötet godkände att årsmötets var stadgeenliga utlyst.

§9 Dagordningen faststä I ldes.

§10 Verksamhetsberättelse för 2017 lades till handlingarna.

§11 Resultat- och balansräkning föredrogs av kassören och fastställdes.

§12 Revisionsberättelse föredrogs av revisor Lena Johansson och fastställdes.

§13 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§1-2 Kostnadsersättningar fastställdes till 4000 kronor att fördelas av styrelsen.

§13. Årsavgift för 2019 fastställdes till 250 kronor per person.

§14. Till årsmötet har inte inkommit några motioner.

§15 Förslag på 2 resor till Hälsingland och Gästrikland presenterades men de kräver 30-35 deltagare

för att genomföras. Styrelsen kan ha kontakt med PRO i Knutby och Almunge för att få fler
deltagare.

§16 Antal styrelseledamöter och suppleanter utöver ordförande fastställdes till 4 ordinarie och 2

ersätta re.

§17 Till ordförande för verksamhetsåret 201-8 valdes Äke Skaborn.

§18 Till styrelseledamöter för två år valdes Gunilla Karlsson och Margareta Göthberg och för ett år
Lillevi Pousette och Lena Nyström-Nilsson.

§19 Till suppleanter för ett år valdes Hans Nordström Bertil Jansson.
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§20. Till revisorer för ett år valdes Lena Johansson Anita Wikström och till suppleant valdes Kjell

Andersson.

§21Till bouleansvariga valdes Ulla Britta Jansson och Lena Johansson.

§22 Till hemsidesansvarig valdes Åke Skaborn.

§23 Val av 3 måltidskommitt6er Almunge: Margareta Göthberg och lnga-Lill Olausson, Knutby:

Lillevi Pousette och Ann-Britt Schedin och Faringe: Kristina Johansson, Ulla-Britta Jansson och

Gunilla Färnholm.

§24 Till studieansvarig kontaktperson gentemot Vuxenskolan valdes Åke Skaborn.

§25 Representanter till distriktsstämman väljs av styrelsen.

§26 Ledamöter i kommunala pensionärsrådet (KPR)och en i landstingets (LPR)väljs av styrelsen.

§27 lnget hörselombud utsågs.

§28 Till friskvårdsombud valdes Marianne Karlsson.

§29 Antal ledamöter i valberedningen beslutades till 3 personer.

§30 Till valberedning valdes Kerstin Almqvist, Rcine Karlsson och Per-Clof Forsman.

Sammankallande Kerstin Almqvist.

§31 Övrig fråga: Gunilla Karlsson tog upp om de förmåner som man har genom att vara medlem
SPF och tipsade om Smart senior, information finns på hemsidan om hur man ansöker om det.

Gunilla hade papper till de som önskade det.

§32 Avtackning av avgående ledamöter Karl-Gunnar Åberg och Hillevi Norelius som inte var
närvarande. Barbro Sandgren var på plats och avtackades med blommor.
lngalill Strömberg och Ritva Lämsä från måltidskommittderna avtackades också.

§33 Årsmötet avsl utades.
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Faringe den 14 februari 201-8

Lena Nyst -Nilsson sekrete Lena Joharfsson ordförande

ill Olausson justeringsmanreta Göth


