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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
Folkets Hus, Lilla Galejan den 20 februari 2019 

 

 

Närvarande:   37 medlemmar och två gäster enligt originalprotokollets deltagarlista.  

 

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande medlemmarna och dagens gäster, Birgitta och Ulf 

Westholm, välkomna varefter han informerade om kommande SPF-möten och aktiviteter 

och förklarade därefter årsmötet öppnat. 
 

§ 2 Parentation med tänt ljus och tyst minut för SPF-medlemen Rune Öjerstav som avlidit 

under det gångna året. 
 

§ 3 2 nya medlemmar tillkom till SPF Storfors under 2018 och hälsades välkomna i 

gemenskapen, Toni Lysholm Christensen och Olle Sjöberg. 

 

§ 4 Val av årsmötesfunktionärer 

 Till ordförande för årsmötet valdes Andris Viduss och till sekreterare Ulf Littorin. 

 Till justeringsmän valdes Karl-Arvid Eriksson och Ingemar Andersson. 
 

§ 5 Kallelsen till årsmötet godkändes. 
 

§ 6 Dagordningen fastställdes enligt utdelat förslag.  
 

§ 7, 8 Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning för 2018 

föredrogs och godkändes.  

 Årets resultat blev överskott 1625 kr, summa tillgångar vid årets slut 62 907 kr. 
 

§ 9, 10 Revisionsberättelsen föredrogs och resultat- och balansräkningen fastställdes. 

 2018 års överskott 1625 kr beslutades överföras i ny räkning. 
 

§ 11 Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 

§ 12 Kostnads- reseersättningar 2019 fastställdes till oförändrade belopp,  

 1400 kr att fördelas inom styrelsen, reseersättning med egen bil 18:50/mil. 
 

§ 13 Motioner. Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 
 

§ 14 Verksamhetsplan för våren 2019 är utdelad till medlemmarna, verksamhetsplan för hösten 

uppdrogs till programkommittén att i utarbeta och presentera för styrelsen.  

Det färdigtryckta höstprogrammet bör vara klart att utdelas vid grillfesten i juni.  
  

§ 15 Årsavgiften för 2020 beslutades vara oförändrad 250 kr i enlighet med styrelsens förslag. 
 

§ 16 Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 

Det har dock visat sig vara svårt att få namnförslag till en fulltalig styrelse. 



   

 

§ 17 Val förrättades enligt följande:     2(3) 
 

Styrelse 
 

 A SPF-ordförande 2019 ....................... Andris Viduss 

 B Styrelseledamöter 

   två år 2019-2020  ............ Ulf Littorin 

     ............................... Carolina Johnsson 

     ............................... Margareta Broo 

   Tidigare valda för år 2018-2019 ............. Brita Jansson 

     ............................... Toni Lysholm Christensen 

     ............................... Per-Göran Larsson 

 C Styrelsesuppleanter  2019 ....................... Ingegerd Littorin 

     ............................... Hans Lindqvist 

     ............................... vakant 
 

Övriga val 
 

 D Revisorer ett år  ............................... Alf Andersson 

     ............................... Bo Ekberg 

 E Revisorssuppleant  ............................... vakant 
 

 F Ombud distriktsårsstämman 22 mars ......... Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud 

     ............................... Suppleanter utses av styrelsen vid behov 
 

 G Kommunala pensionärsrådet (KPR) för mandatperioden 2019-2022 valda vid förra årsmötet  

    ordinarie ................ Carolina Johnsson  

    ersättare ................. Ingegerd Littorin  
 

 H Rekryteringsansvarig  ............................... Andris Viduss 
 

 I Trafikombud   ............................... Alf Andersson 
 

 J Folkhälsorådet  ordinarie ................ Brita Jansson 

    ersättare ................. Gerd Lagerkvist 
 

 K Studieansvarig  ............................... vakant 
 

 L Hörselombud  ............................... Irene Andersson 
 

 M Friskvårdsledare  ............................... Lennart Svensson, boule 
 

 N Förplägnadskommitté  ............................... Margareta Broo sammankallande 

     ............................... Lillemor Nyvelius 

     ............................... Ibolya Åkesson  
 

 O Programkommitté   ............................... Lennart Svensson sammankallande 

     ............................... Lennart Sandberg 

     ............................... Lillemor Nyvelius 

     ............................... Alf Andersson  
 

 P Reseombud  ............................... Alf Andersson  
 

 Q Lotterikommitté  ............................... Andris Viduss 

     ............................... Ingegerd Littorin  
 

 R Hemsidesansvarig  ............................... Ulf Littorin  
 

 S Ansvarig för bidragsansökningar ............... Andris Viduss 
 

 T Valberedning  ............................... vakant 
 

  Styrelsen fick i uppdrag att under året försöka hitta lämpliga och villiga personer 

  till valberedningen 
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§ 18 Ordföranden har ordet 

  Andris Viduss framförde allas vårt varma tack och överlämnade blommor till 

förplägnadskommitténs ledamöter som ställer upp och ordnar förtäring vid våra möten.  

 

§ 19 Information 

  Nästa medlemsmöte blir den 20 mars kl. 14.00 med studiebesök hos Navervikens 

anläggningar i Storfors. 

 

§ 20 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

  Efter mötet gjorde Birgitta Westholm en uppskattad presentation av sin nya bok 

”Herrsjötorp i Mitt Hjärta” och många köpte ett exemplar av boken. 

 

 

 

 

 

 Ulf Littorin, mötessekreterare Andris Viduss, mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 Karl-Arvid Eriksson, justeringsman Ingemar Andersson, justeringsman 


