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Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari 2022 på Medborgarhuset, Jämshög 

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade ett 70-tal medlemmar 

välkomna till årsmötet och ett speciellt välkommen till Styrbjörn Gustafsson 

och dagens kåsör Tomas Rosendal. 

 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Styrbjörn Gustafsson. 

 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes NilsGöran Gustafsson. 

 

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare 

Till justerare tillika rösträknare valdes Yngve Svensson och Bengt Larsson. 

 

§ 5  Mötets stadgeenliga utlysande 

Kallelse till årsmötet har skett på vår förenings hemsida. Kallelse har skett 

via e-post eller SMS. Även telefon och personliga besök har används. 

Årsmötet konstaterar att årsmötet har utlysts enligt föreningens stadgar. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

I verksamhetsberättelsen för 2021redovisas styrelsens sammansättning, 

funktionärers ansvarsområde samt föreningens verksamhet. Många möten 

och aktiviteter har pga. Corona fått ställas in. 

Årsmötet godkänner berättelsen och lägger den till handlingarna. 

 

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse 

I årsredovisningen för 2021 framgår balans och resultaträkning. Årsmötet 

godkänner berättelsen och lägger den till handlingarna. 

 

§ 9 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkning föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse 

Ingen anmärkning av revisionen mot 2021 års verksamhet och förvaltning. 

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet. 

 

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan för 2022 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 godkänns av årsmötet. 

 

§ 13 Fastställande av budget för 2022 

Styrelsens förslag till budget balanseras på 123 000 kr. Årsmötet godkänner 

förslaget och fastställer budgeten. 

 

§ 14 Fastställande av medlemsavgift för 2023  

Årsmötet fastställde styrelsens förslag på 250 kr. 

 

§ 15 Fastställande av ersättningar till styrelse för 2022 

Årsmötet fastställde ersättningen till 900 kr. 

§ 16 Behandling av inkomna motioner 

Årsmötet hade inga motioner att behandla. 

 

§ 17 Behandling av förslag från föreningsstyrelse 

Årsmötet hade inga förslag att behandla. 

 

§ 18 Fastställande av antalet styrelseledamöter för 2022 

Årsmötet fastställde valberedningens förslag på åtta ledamöter jämte 

ordförande. 

 

§ 19 Val av ordförande för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Ingvar Wramsmyr. 

 

§ 20 Val av styrelsemedlemmar för två år 

Årsmötet beslutade omval av Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Torsten 

Cairenius, Birgitta Eriksson. Kvarstående ledamöter är Gunilla Wahlgren, 

Anitha Fredriksson, NilsGöran Gustafsson samt James Sandstedt. 

 

§ 21 Val av adjungerad styrelseledamot för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Arne Larsson. 

 

§ 22 Val av revisorer för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Ingrid Larsson(sammankallande), Lennart 

Håkansson och som ersättare Percy Svensson. 

 

§ 23 Fastställande av antalet ombud till nästkommande stämma 

Årsmötet fastställde antalet ledamöter till fyra stycken. 
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§ 24 Val av ombud och ersättare till stämma 

Årsmötet beslutade att utse Ingvar Wramsmyr, Gunni-Ann Berggren, Anitha 

Fredriksson, Arne Larsson och Jarl Jönsson som ersättare. 

 

§ 25 Val av program-och festkomitté för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Gunni-Ann Berggren (sammankallande), Ann-

Marie Svensson, Kerstin Jönsson, Ann-Marie Mörngård, Lennart Mörngård, 

Torsten Cairenius, Anitha Fredriksson och Britt-Marie Eriksson. 

 

§ 26  Val av pressreferent för ett år 

Årsmötet beslutade omval av NilsGöran Gustafsson. 

 

§ 27 Val av hemsidesansvarig för ett år för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Arne Larsson. 

 

§ 28  Val av lotteriansvarig för ett år 

Årsmötet beslutade att ansvaret löses internt inom program - och 

festkommitte´n. 

 

§ 29 Val av studieansvarig för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Gunilla Wahlgren. 

 

§ 30 Val av friskvårdsansvarig för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Gunni-Ann Berggren. 

 

§ 31 Val av reseledare för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Ann-Marie och Lennart Mörngård. 

 

§ 32 Val av medieansvarig för ett år 

Årsmötet beslutade nyval av Birgitta Eriksson. 

 

§ 33 Val av omsorgsansvarig för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Gunni-Ann Berggren. 

 

§ 34  Val av trafikansvarig för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Lennart Mörngård. 

 

§ 35 Val av klubbmästare för ett år 

Årsmötet beslutade omval av Torsten Cairenius. 

 

§ 37 Fastställande av antal ledamöter i valberedning 

Årsmötet fastställde antalet till tre ledamöter. 
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§ 38 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedning 

På förslag från styrelsen omvaldes Lennart Mörngård (sammankallande), 

Gunni-Ann Berggren och Lars Ericsson. 

 

§ 39 Övriga ärenden 

Information av Styrbjörn Gustafsson om de nya stadgarna som gäller på 

central, distrikt och lokalnivå i SPF. 

 

§ 40 Årsmötet avslutas 

Ingvar Wramsmyr framförde ett stort tack till Styrbjörns sätt att leda 

årsmötesförhandlingarna och tackade för förtroendet att leda föreningen 

ytterligare ett år. Styrelsen tackades för sitt jobb i föreningen och 

årsmötetsförhandlingarna avslutades. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

NilsGöran Gustafsson     Styrbjörn Gustafsson 

Sekreterare       Ordförande 

 

 

 

 

 

 

      

Yngve Svensson      Bengt Larsson 

Justerare       Justerare 


