
 

Inbjudan och föredragningslista till årsmöte 2020 
kombinerat med ordförandemöte i SPF Seniorerna 
Samorganisation i Helsingborg (SAM) 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Garnisonsgatan 7 A,  
portkod 0430 (använd apparaten till vänster).  

Lokal: Med tanke på pågående pandemi är en stor sal reserverad så 
att vi kan sitta med Corona avstånd. Man kan sprita sig och vi 
rekommenderar användning av ansiktsmask. 

Datum: Torsdag den 24 september 2020  

Tid: Årsmöte   kl. 10.00-12.00 
Lunch   kl. 12.00-13.00, var och en betalar själv. 
Ordförandemöte  kl. 13.00 – 15.00

Inbjudna: 
SPF Björka-Ödåkra 
SPF Kärnan  
SPF Möllan 

 
SPF Ringstorp 
SPF Rydebäck 
SPF Råå-Ramlösa 

 
SPF Sydöstra 
SPF Tågaborg 
SPF Ättehögen

 
Inbjudna är ordförande och vice ordförande eller ersättare i varje förening 
jämte alla i SAM:s interimsstyrelse. 
 
Anmäl deltagande och skicka in eventuella motioner till Ingvar Löfdahl e-
post ingvar.lofdahl@telia.com eller tfn 070-6694 236 senast 10 
september. 
 
Information angående årsmötet 
Årsredovisning och revisorernas berättelse för år 2019 behandlades på 
extra årsmötet den 25 maj. Då utsågs interimsstyrelsen, som kallar till 
detta årsmöte. Ytterligare underlag för årsmötet skickas ut inom kort. 
 
På detta årsmöte behandlas interimsstyrelsens verksamhet från 16 maj 
(då förra styrelsen avgick) till 24 september 2020. Och på detta årsmöte 
ska en ordinarie styrelse för SAM utses att ersätta interimsstyrelsen.  
 
På nästa ordinarie årsmöte 2021 kommer hela 2020 att avrapporteras och 
revideras dvs. den avgångna styrelsens verksamhet under 2020 till och 
med den 16/5, interimsstyrelsens verksamhet 16/5 till 24/9 och den 
därefter valda ordinarie styrelsens verksamhet 25/9 till årets slut. 

Helsingborg den 30 juli 2020 
Hjärtliga hälsningar 
Mats Nilsson 



 

Föredragningslista årsmöte SAM, 24 september 2020 kl.10 
 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande för årsmötet, förslag Mats Nilsson 

3. Val av sekreterare för årsmötet, förslag Ingvar Löfdahl 

4. Val av protokollsjusterare 

5. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning  

6. Fastställande av föredragningslista 

7. Interimsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 17/5 till 24/9.  

8. Ekonomisk redovisning för tiden 17/5 till 24/9.  

9. Revisionsberättelse 
Revisorer utsågs inte på extra årsmötet. Därför saknas revisorernas 
berättelse. Ekonomin revideras på årsmötet 2021. 

10. Beslut om ersättning till styrelsen. Förslag 0 kr. 

11. Beslut om budget för 2020 

12. Fastställande av stadgar för SAM 

13. Beslut om årsavgift för SAM. Förslag. 3 kr per medlem. 

14. Behandling av inkomna motioner 

15. Val av styrelse 
- Beslut om antalet styrelseledamöter. Förslag 6 personer 
- Val av ordförande. Förslag Mats Nilsson 
- Val av sekreterare. Förslag Ingvar Löfdahl 
- Val av kassör. Förslag Manne Lundquist 
- Val av tre ledamöter i styrelsen 
+ en för Rydebäck, Råå-Ramlösa, Sydöstra, Ättehögen. Förslag 
Ingrid Gustavsson 
+ en för Kärnan och Tågaborg. Förslag Leif Persson 
+ en för Björka-Ödåkra, Möllan och Ringstorp. Förslag saknas. 

16. Val av revisorer och suppleant. Förslag Sten Persson och Marie-
Louise Larsson 

17. Val av valberedning. Föreningarna nominerar. 

18. Val av ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Ledamöter 
till KPR utses hösten före ordinarie riksdagsval dvs. hösten 2021. 

19. Övriga frågor och årsmötet avslutas 


