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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Ales årsmöte 2021-02-02, via 

Zoom. 
 

§ 1  Årsmötets öppnande   

Alf Persson hälsar alla deltagare välkomna och förklarar detta digitala årsmöte öpp-

nat. 

 

§ 2  Parentation 

Årsmötet beslutar att flytta denna punkt till årsmötet 2022.  

 

§ 3  Val av mötesfunktionärer 

Årsmötet beslutar 

- att utse Alf Persson till ordförande för mötet. 

- att utse Iris Gustafsson till sekreterare för mötet. 

 

§ 4  Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare, som jämte ordföranden 

ska justera mötesprotokollet 

Årsmötet beslutar  

-att utse Lennart Sjöberg och Sven Svensson till att justera årsmötets protokoll och 

att tillika vara rösträknare. 

  

§ 5  Fastställande av röstlängd för mötet    

Årsmötet beslutar  

-att alla medlemmar i Medlemsregistret ska ligga till grund för fastställande av röst-

längd.  

 

§ 6  Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning    

Årsmötet beslutar  

-att mötet är behörigt genom annons i Ale Alekuriren, via e-mail, info på föreningens 

Hemsida och genom personlig kallelse. 

 

§ 7  Fastställande av föredragningslista 

Årsmötet beslutar 

-att fastställa den förelagda föredragningslistan. 

 

§ 8  Behandling av Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 

Årsmötet beslutar 

-att godkänna styrelsens förslag till den föredragna verksamhetsberättelsen. 
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§ 9  Redovisning av Styrelsens resultat- och balansräkning    

Årsmötet beslutar 

-att godkänna styrelsens förslag till den föredragna resultat- och balansräkningen. 

 

§ 10  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret    

Årsmötet beslutar  

-att notera den skriftliga revisionsberättelsen för år 2020, som upplästes av Lennart 

Sjöberg. 

 

§ 11  Beslut om resultat- och balansräkning samt disposition av överskott re-

spektive underskott i enlighet med balansräkningen    

Årsmötet beslutar 

-att fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2020 och att årets 

resultat tillföres det egna kapitalet.   

 

§ 12  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Årsmötet beslutar 

-att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksam-

hetsåret 2020. 

 

§ 13  Behandling av motioner/propositioner   

Noterades att inga motioner/propositioner inkommit. 

 

§ 14  Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse   

Noterades att inga förslag inkommit. 

 

§ 15  Beslut om verksamhetsplan för 2021   

Verksamhetsplan för år 2021 har presenterats för medlemmarna på föreningens  

Hemsida. Inga synpunkter har inkommit. 

Årsmötet beslutar 

-att godkänna och fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2021. 

 

§ 16  Beslut om årsavgift för 2022 

Årsmötet beslutar 

-i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad årsavgift för år 2022, dvs 250 kr.                   

 

§ 17  Beslut om antal ledamöter i styrelsen  

Årsmötet beslutar 

-att styrelsen ska bestå av ordförande + 8 ledamöter.    
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§ 18  Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år. 

Årsmötet beslutar  

-att välja Alf Persson, 470106-4018, till föreningens ordförande för tiden intill ordinarie 

årsmöte 2022. 

b) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år 

Årsmötet beslutar 

-att välja Gun Andersson 490402-5584 (omval), Axel Sager 450305-4738 (omval) 

Iris Gustafsson 450315-5600 (omval) och Lars Öst 431221-4812 (nyval)  

c) fyllnadsval av ordinarie ledamot i styrelsen för en tid av ett (1) år 

Årsmötet beslutar 

-att välja Anita Algers 480111-4028  

d) två (2) revisorer jämte en (1) ersättare för en tid av ett (1) år. 

Årsmötet beslutar 

-att till ordinarie revisorer välja Lennart Sjöberg (omval) och Sven Svensson (nyval) 

-att till ersättare välja Lars-Göran Winbo (nyval) 

e) ombud och ersättare till distriktets årsstämma 2021 

Årsmötet beslutar 

-att samtliga utses av styrelsen 

f) ledamot och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) för en tid av ett (1) år 

Årsmötet beslutar 

-att välja Hans Åström (omval) som ordinarie ledamot i KPR 

-att välja Christina Karlsson (nyval) som ersättare i KPR 

 

§ 19  Information om förslag till övriga funktionärer i föreningen 

Funktionärslista uppdaterad. Få vakanser. 

 

§ 20  Beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen  

Årsmötet beslutar 

-att valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter 

 

§ 21 Val av 

g) valberedningens ordförande  

Årsmötet beslutar 

-att välja Doris Gustafsson (omval) 

h) övriga ordinarie ledamöter i valberedningen 

Årsmötet beslutar 

-att välja Kerstin Öberg (omval) 

-att välja Tage Svensson (nyval) 
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§ 22  Övriga frågor 

- Hedersmedlemmar 

Årsmötet beslutar 

-att utse Tage Svensson, Lennart Mattsson och Claes-Hugo Larsson till 

Hedersmedlemmar i SPF Seniorerna Ale. 

Diplom och blommor kommer att lämnas över av Alf Persson och Sven Svensson. 

 

§ 23  Årsmötet avslutas 

Mötesordföranden förklarar årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Iris Gustafsson   Alf Persson 

Sekreterare    Mötesordförande 

 

 

     

    Lennart Sjöberg 

    Justerare 

 

 

 

    Sven Svensson 

    Justerare 

 

 

 

 

 


