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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Borens årsmöte 31 januari 2022 på Svanen. 

(45 deltagare) 

Sammankomsten inleddes med pianomusik av Margareta Enghed samt parentation över de 

medlemmar som avlidit under 2021 och 2020. 

 

 

Årsmötesförhandlingar. 

 

§ 1   Årsmötets öppnande. 

Ordförande Per Jansson öppnade mötet. 

 

§ 2   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Till ordförande valdes Magnus Byman, till sekreterare valdes Ingemar Rundquist.  

 

§ 3   Val av justerare och tillika rösträknare. 

Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Håkan Fritiofsson. 

 

§ 4   Godkännande av kallelse. 

Kallelsen till årsmötet godkändes. 

 

§ 5   Fastställande av föredragningslista. 

Föreslagen föredragningslista godkändes. 

 

§ 6   Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 föredrogs och godkändes. 

 

§ 7   Föreningens ekonomi. 

Den ekonomiska sammanställningen för 2021 föredrogs och godkändes. 

 

§ 8   Revisorernas berättelse. 

Janne Jansson läste upp revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 9   Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§ 10  Beslut om ersättning till styrelsen. 

Årsmötet beslöt att ersättning (vilken skall täcka merkostnad för telefon etc.) skall vara 

oförändrad 2000 kr att fördela inom styrelsen.  

 

§ 11  Beslut om ersättning till ombud vid distriktets och kretsens möten. 

Ersättningen beslöts vara reseersättning. 

 

§ 12  Inkomna motioner. 

--- 
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§ 13  Beslut om budget 2022. 

Det av styrelsen framlagda budgetförslaget godkändes efter ändring av budgeterade inkomster 

för mötesverksamhet från 7000 kr till 7400 kr samt ändring av kostnadsersättningen till 

styrelsen från 1600 kr till 2000 kr.  

 

§ 14  Beslut om verksamhetsplan 2022. 

Programmet för våren 2022 godkändes som verksamhetsplan. 

 

§ 15  Beslut om årsavgift 2023. 

Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2023 är oförändrad, dvs 250 kr. 

 

§ 16  Beslut om antal styrelseledamöter (f.n. ordf. + 7 ledamöter). 

Beslöts att ändra antalet styrelseledamöter till ordf. + 6 ledamöter. 

 

§ 17  Val av ordförande för 1 år. 

Leif Holm valdes till ordförande för 1 år. 

 

§ 18  Val av styrelseledamöter för 2 år . 

Omval för 2 år av Siw Carlsson samt för 1 år av Magnus Byman. Nyval för 2 år av Britt-

Marie Johansson och Solveig Gustafsson. Kvar i styrelsen ytterligare 1 år är Monica 

Tholander och Kai Gustafsson. 

 

§ 19  Val av revisorer och ersättare. 

Omval av Janne Jansson och Håkan Hallin som ordinarie på 1 år. Omval av Sten Samuelsson 

och Ulf Collin som ersättare på 1 år. 

 

§ 20  Val av ombud och ersättare till distriktsårsstämman. 

Omval av Leif Holm, Inger Nordahl, Per Jansson, Annika Lindén och Kai Gustafsson som 

ordinarie. Omval av Gunilla Johansson som ersättare. Mandattid 1 år. 

 

§ 21  Val av ledamot och ersättare till KPR. 

Omval av Annika Lindén som ordinarie och Monica Tholander som ersättare. Mandattid 1 år. 

 

§21.1  Kommittéer och ombud för 2022. 

Valberedningens förslag godkändes (Bilaga 1). 

 

§ 22  Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 

Beslöts att antalet ledamöter skall vara tre.  

 

§ 23  Val av ledamöter i valberedningen. 

Omval av Janne Jansson, Annika Lindén och Gunilla Johansson. Mandattid 1 år. Janne 

Jansson valdes som ordförande i valberedningen. 

 

§ 24  Övriga frågor. 

--- 
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§ 25  Avtackningar. 

Avgående funktionärer avtackades av Per Jansson med blomstercheckar: 

Lena Lindgren som ansvarig för kortspel samt Inger Nordahl och Ingemar Rundquist som 

avgående styrelseledamöter. Dessutom riktade Per föreningens uppskattning till Göran 

Svensson som ansvarar för medlemsregistret, till Ulf Levin som ansvarar för hemsidan samt 

till Annika Lindén för hennes arbete med layout och tryckning av program mm. 

 

Slutligen tackade Leif Holm den avgående ordföranden Per Jansson med en blomstercheck. 

 

§ 26  Årsmötesförhandlingarna avslutades. 

 

Leif Holm överlämnade blomstercheckar till Ulla Säfström, Ulla-Britt Andersson och 

Margareta Engehed för pianospel resp. parentation samt till Magnus Byman och Ingemar 

Rundquist som varit ordförande resp. sekreterare under årsmötet. 

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

 

 

Ingemar Rundquist Magnus Byman Håkan Fritiofsson 

mötessekr. mötesordf. justerare 

 

 
 

 

Bilaga 1  ”Kommittéer och ombud för 2022” 

 

 

Efter årsmötesförhandlingarna underhöll musikgruppen "Vildhavre", Hans Edlén och 

Christina Roghed, från Motala med visor från flera sekel. Sedan serverades kaffe med semla, 

varefter sammankomsten avslutades med sedvanlig lottdragning och information om 

kommande aktiviteter. 

 


