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Protokoll fört vid årsmöte hos SPF Seniorerna Bollebygd  2018-02-05 med 
underhållning av Bo-Johan Francke och Kerstin Tellander 

1 Minnesstund Årsmötet inleddes med en minnesstund och en tyst minut 
för våra bortgångna medlemmar under 2017.  

   
2 Mötet öppnas Alice Kristiansen hälsade de 142 deltagarna välkomna och 

förklarade årsmötet öppnat. 
   
3 Val av ordförande och 

sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Sten Persson och till 
sekreterare Rosey Rinde. 

   
4 Val av protokolljusterare 

tillika rösträknare 
Till protokolljusterare valdes Rolf Larking och  
Ann-Sofie Larsson. 

   
5 Fråga om kallelse har skett 

i giltig ordning 
Fråga om kallelse har skett i giltig ordning besvarades 
med ja. 

   
6 Fastaställande av 

dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

   
7 Styrelsens verksamhets- 

berättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2017 har presenterats för 
medlemmarna dels via hemsidan i god tid före årsmötet, 
dels vid dagens möte. Mötet beslöt lägga den till 
handlingarna. 

   
8 Revisorernas rapport om 

föreningens räkenskaper 
Revisorernas rapport om föreningens räkenskaper 
redovisades av Ulla Jonasson. Revisorerna har tagit del av 
föreningens budget och ekonomi och funnit att allt blivit 
noggrant och väl bokfört. Revisorerna rekommenderade 
därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2017. 

   
9 Fastställande av resultat- 

och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

   
10 Beslut om ansvarsfrihet för 

styrelsen 
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 

   
11 Beslut om ersättning till 

styrelse och revisorer 
Ersättning till styrelse och revisorer är budgeterad med 
9 600:- för 2018, fördelat på 11 personer. Detta 
godkändes av årsmötet och lades till handlingarna. 

   
12 Beslut om budget och plan 

för verksamheten 
Årsmötet godkände det förslag till budget för 2018 som 
lagts fram, liksom den plan för verksamheten som 
framgår av det program som skickades ut till alla 
medlemmar i december 2017. 

13 Behandling av inkomna 
motioner 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 
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14 Fastställande av årsavgift Ordföranden informerade om att Förbundet kommer att 

göra en höjning av medlemsavgiften med 30:- för alla 
föreningar fr o m 2019 (alltså det belopp som varje 
förening betalar till Förbundet för var och en av sina 
medlemmar). Styrelsen föreslog därför en höjning av 
medlemsavgiften för föreningens medlemmar med 
motsvarande belopp fr o m 2019 för att kompensera 
höjningen till Förbundet. Mötet godkände denna höjning. 

   
15 Beslut om antal 

styrelseledamöter 
Beslutades att antal styrelseledamöter skall vara åtta 
samt därtill ordförande. 

   
16 Val av ordförande för ett år Till ordförande för ett år omvaldes Alice Kristiansen. 
   
17 Val av övriga 

styrelseledamöter (halva 
antalet för två år) 

Till övriga ledamöter för två år omvaldes Leif Karlsson, 
Mats Friberg, Håkan Alfredsson och Rosey Rinde. 
För en period om ett år valdes Elvy Wärnå. 
Övriga tre styrelsemedlemmar – Hasse Haraldsson, 
Birgitta Alfredsson och Paula Linhard – har ett år kvar av 
sitt uppdrag. 

   
18 Val av revisorer och 

ersättare 
För ett år omvaldes revisorerna Ulla Jonasson och Viviann 
Andrén  samt revisorsuppleant Lisbeth Larsson. 

   
19 Val av ombud och 

ersättare till 
distriktsstämman (ett 
ombud per förening och 
ett ombud för varje 
påbörjat 100-tal, högst 
fem ombud) 

På styrelsens förslag valdes Alice Kristiansen, Håkan 
Alfredsson, Leif Karlsson och Paula Linhard att delta i 
distriktets årsstämma i april. Hasse Haraldsson och Mats 
Friberg anmäls som ersättare. 

   
20 Beslut om antal ledamöter 

i valberedningen 
Beslöts att antal ledamöter i valberedningen skall vara 
tre. 

   
21 Val av valberedningens 

ordförande och övriga 
ledamöter i valberedningen 

De tre nuvarande ledamöterna i valberedningen har 
beslutat avgå och några ersättare har inte kunnat 
rekryteras. Försök till detta gjordes på dagens årsmöte 
men ingen anmälde sitt intresse för detta arbete. Mötet 
delegerade därför åt styrelsen att utse en valberedning. 

   
22 Övriga frågor Inga övriga frågor framkom på mötet. 
   
23 Avtackningar Avtackning av Gunnel Krok för hennes arbete med 

friskvård inom föreningen i flera år samt av valbered- 
ningens ledamöter Carl-Gustaf Lantz, Ann-Britt Karlsson 
och Rose-Marie Ryberg. 
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24 Mötet avslutas Alice Kristiansen tackade för fortsatt förtroende som 
ordförande och avslutade årsmötet. 

   
   
   
   
   
   
Sten Persson   Rosey Rinde 
ordf    sekr 

 

Justeras 

 

Rolf Larking    Ann-Sofie Larsson 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse för år 2017 
Bilaga 2: Balansräkning för år 2017 
Bilaga 3: Budgetförslag för år 2018 
Bilaga 4: Lista över funktionärer 

 

Utanför årsmötesförhandlingarna informerade kassören om att vi nu har ett swisch- 
nummer: 1235117114, som kan användas vid betalning till månadsträffar, fester, 
julbord m m. Swischkontot gäller dock inte för resor, revyer eller andra utflykter. 

Barbro Andersson informerade om kuriosacaféet i Hultafors bygdegård (gamla 
stationshuset), som den 3 mars har besök av Ulla Björkman som samlar på gamla 
bokmärken. Caféet har öppet kl 11:00-15:00 och alla som är intresserade är 
välkomna att ta en fika och gärna ta med sig gamla bokmärken och samlarkort på 
idrottsidoler och filmstjärnor om man har sådant liggande hemma. 

Alice Kristiansen informerade om att Gymföreningen har sitt årsmöte den 20 februari 
kl 18:00 i Bollegården. 


