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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Trögd hållet i 
Hembygdsgården den 9 januari 2019.

Närvarande: Sture Pettersson, vice ordförande
Else-Britt Andersson, kassör
Kerstin Ryman, sekreterare
Ulla Haeger, vice sekreterare
Ingvar Bergdahl, webansvarig
Mona Ahlberg, styrelseledamot
Bengt-Olof Lennartsson, ersättare
Ingemar Andersson, ersättare
Roland Emanuelsson, valberedningen
Birgitta Andersson, valberedningen
Hans Axelsson, valberedningen
Jan Hannebo, revisor
Birgitta Nordenberg, revisor

§ 68
Vice ordföranden Sture Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 69
Den upprättade dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 70
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 71
Ekonomi: Kassör Else-Britt Andersson meddelade att föreningen har en fortsatt stabil ekonomi. 
Befrielse från uppgiftsskyldighet har förlängts till och med år 2022 och beslut om årlig 
beskattning är 0. Bokslutet ej klart, väntar pengar för bouleverksamheten gällande föregående år.
Styrelsen beslutar att en avskrivning på 2 % skall göras avseende boulehallen.

§ 72
Verksamheten:
Genomförda aktiviteter: Trivsleträffen i Boglösa bygdegård den 14 november med trevlig  
underhållning av Aila Mattila lockade 65 medlemmar. 
Kommande aktiviteter: Årsmötet onsdagen den 13 februari i Trögdsgården. I dagsläget finns 
ingen underhållning färdigplanerad, men vi jobbar vidare på det. Bengt Palm tillfrågas om 
ordförandeskapet för mötet.

§ 73
Boulesektionen: Det har gått åt en del pengar till upprustning av boulehallen. Det var länge 
sedan det gjordes, så behovet var stort. Utebelysningen har däremot bekostats av medel till minne
av Lars Andersson och Karl-Bertil Andersson.
Nya boulespelare är intresserade och det är full fart på boulespelet.
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§ 74
Valberedningen: Ingen ny person hade rekryterats efter K-B Andersson. Valberedningen 
föreslog en man mindre i styrelsen och att Ingemar Andersson går upp som fyllnadsledamot. 
Valberedningen föreslog en utökning med två personer i boulesektionens styrelse. Jan Hannebo 
avsäger sig uppdraget som revisor från och med nästa år.

§ 75
Revisorerna:
Revisorerna var nöjda med kassörens arbete och planeringen av vidare arbete inför årsmötet 
fortlöper enligt plan.

§ 76
Rapporter:
Samrådet: Den 20 nov deltog Bengt Palm och Mona Ahlberg vid en trevlig sittning, där visning 
av Vittinge kyrka ingick.

§ 77
Övriga frågor: Medel har satts in på cancerfonden till minne av Ann-Marie Pettersson, som 
tyvärr lämnat oss. Sture Pettersson deltar vid begravningen den 11 januari.

§ 78
Nästa sammanträde: Årsmötet onsdagen den 13 februari kl 13.00 i Trögdsgården. 

§ 79
Mötets avslutande: Vice ordföranden Sture Pettersson avslutade mötet och tackade för 
uppmärksamheten.

Dag som ovan

………………………………… …………………………………….
Sture Pettersson Kerstin Ryman
Vice ordförande Sekreterare
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