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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Ales årsmöte 2020-02-04 i 
Medborgarhuset, Alafors 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
Axel Sager hälsar medlemmarna välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Parentation 
Förrättas parentation över de medlemmar som gått bort under året. 
 
§ 3 Val av mötesfunktionärer  
Årsmötet beslutar 
- att utse Daniel Höglund till ordförande för mötet. 
- att utse Iris Gustafsson till sekreterare för mötet. 
 
§ 4 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
Årsmötet beslutar 
- att utse Lars Göran Winbo och Doris Gustafsson till att justera årsmötets protokoll och att tillika 
vara rösträknare. 
 
§ 5 Fastställande av röstlängd 
Årsmötet beslutar 
- att avprickningen av mötesdeltagarna vid entrén skall ligga till grund som röstlängd. 
 
§ 6 Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 
Årsmötet beslutar 
- att mötet är behörigt genom annons i Ale Kuriren, via e-mail, på föreningens hemsida och 
genom personlig kallelse. 
 
§ 7 Fastställande av föredragningslista 
Årsmötet beslutar 
-att fastställa den förelagda föredragningslistan. 
 
§ 8 Behandling av Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 
Årsmötet beslutar  
- att godkänna styrelsens förslag till den föredragna verksamhetsberättelsen. 
 
§ 9 Behandling av Styrelsens ekonomiska årsredovisning (resultat- och balansräkning) 
Årsmötet beslutar 
- att godkänna styrelsens förslag till den föredragna årsredovisningen (resultat- och 
balansräkning). 
 
§ 10 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.  
Årsmötet beslutar 
- att notera den skriftliga revisionsberättelsen för år 2019, som upplästes av Lennart Sjöberg. 
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§ 11 Beslut om resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 
underskott i enlighet med balansräkningen. 
Årsmötet beslutar  
- att fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019 och att överföra årets 
överskott i ny räkning. 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
Årsmötet beslutar 
- att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 
Daniel Höglund tackar styrelsen för ett bra och förtjänstfullt utfört arbete under det gångna året. 
 
§ 13 Behandling av motioner 
Noterades att inga motioner har inkommit. 
 
§ 14 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse. 
Noterades att inga förslag inkommit. 
 
§ 15 Beslut om verksamhetsplan för 2020 
Verksamhetsplan för år 2020 
 har presenterats för medlemmarna och anses därmed föredragen. 
Årsmötet beslutar 
- att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2020. 
 
§ 16 Beslut om årsavgift för år 2021 
Årsmötet beslutar 
- i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad årsavgift för år 2021, dvs 250 kr. 
 
§ 17 Beslut om antal ledamöter i styrelsen. 
Årsmötet beslutar 
- att styrelsen skall bestå av ordförande och åtta ordinarie ledamöter. 
 
§ 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 
2021. 
b) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; 
Årsmötet beslutar  
- att välja Monica Svensson, 450123-6204 (omval), Barbro Sjöberg 410427-2705 (omval) 
Börje Hermansson, 461121-5239 (nyval) och Lena Petersson 520927-5121(nyval) 
c) eventuellt fyllnadsval av ordinarie ledamot i styrelsen för en tid av ett (1) år 
Årsmötet beslutar 
-att välja Axel Sager, 450305-4738 
d) två (2) revisorer jämte en (1) ersättare samtliga valda för en tid av ett (1) år 
Årsmötet beslutar 
- att till ordinarie revisorer välja Lennart Sjöberg och Claes-Hugo Larsson. 
- att till revisorssuppleant välja Sven Svensson.  
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e) Ombud och ersättare till distriktets årsstämma 2020. 
Årsmötet beslutar 
- att delegera till styrelsen att utse 9 st ombud och 2 st ersättare. 
f) Ledamot och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) valda för en tid av ett (1) år. 
Årsmötet beslutar 
- att omvälja Hans Åström som ordinarie ledamot i KPR 
- att omvälja Tage Svensson som ersättare i KPR 
 
§ 19 Information om förslag till övriga funktionärer i föreningen 
Årsmötet beslutar 
-att delegera till styrelsen att utse funktionärerna. Dessa kommer att finnas med i programhäftet. 
 
§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
 Årsmötet beslutar 
- att valberedningen skall bestå av tre ledamöter 
  
§ 21 Val av   
g) valberedningens ordförande  
Årsmötet beslutar 
-att välja Doris Gustafsson  nyval  
h) övriga ordinarie ledamöter i valberedningen 
Årsmötet beslutar  
-att välja Kerstin Öberg   nyval 
-att välja Lennart Sjöberg  nyval 
 
§ 22 Övriga frågor  
Noterades inga övriga frågor ställda. 
 
§ 23 Årsmötet avslutas 
Mötesordföranden förklarar årsmötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Iris Gustafsson  Daniel Höglund 
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 
    

Lars Göran Winbo 
   Justerare  
 
 
 
    

Doris Gustafsson 
   Justerare 
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Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 
Plats och tid: Medborgarhuset, Ledet, Alafors den 4 februari 2020 efter årsmötet 
 
Närvarande:  Alf Persson 

Axel Sager 
  Iris Gustafsson 
  Gun Andersson  
  Tage Svensson  
  Barbro Sjöberg  
  Monica Svensson   
  Börje Hermansson 
  Lena Petersson 
  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Alf Persson, styrelseordförande. 
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet 
Iris Gustafsson valdes. 
 
§ 3 Föredragningslistans godkännande 
Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 4 Mötesdeltagare, namn + personnummer 
Se §17  
 
§ 5 Val av justeringsmän 
Monica Svensson och Lena Petersson valdes. 
 
§ 6 Val av vice ordförande 
Axel Sager valdes. 
 
§ 7 Val av sekreterare 
Iris Gustafsson valdes.  
 
§ 8 Val av ekonomiansvarig 
Gun Andersson valdes. 
 
§ 9 Val av medlemssekreterare 
Krister Sjöstrand valdes. 
 
§ 10 Val av rekryteringsansvarig 
Tage Svensson valdes.  
 
 



                 Sida 2 av 3 

 

§ 11 Val av ansvarig för medlemsregistret 
Krister Sjöstrand valdes. 
 
§ 12 Val av ansvarig för SKR-kommittén 
Bordlägges – Axel tar kontakt med Inger Sjölund. 
 
§ 13 Val av ansvarig för Friskvårdskommittén med ansvar för vandringar 
Jan-Peter Eldh valdes. 
 
§ 14 Val av ansvarig för Festkommittén 
Barbro Sjöberg valdes. 
 
§ 15 Val av ansvarig för Marknadskommittén 
Eva Jalvemyr valdes. 
 
§ 16 Val av ansvarig för Hemsidan 
Sven Svensson valdes. 
 
§ 17  Firmatecknare 
Beslöts att föreningens firma ska tecknas av Alf Persson och Gun Andersson var för sig. 
  

Namn och personnummer på alla i styrelsen 
470106-4018   Alf Persson           Malörtsvägen 3 449 33 Nödinge        
450305-4738   Axel Sager           Vikaredsvägen 6 446 35 Älvängen       
410427-2705  Barbro Sjöberg      Ängarnas väg 1 449 33 Nödinge          
450123-6204  Monica Svensson Torkels Kulle 8 449 35 Nödinge          
350903-5519  Tage Svensson     Solhöjdsvägen 5 446 33 Älvängen         
450315-5600  Iris Gustafsson      Törnevägen 21 449 30 Nödinge           
490402-5584  Gun Andersson     Källarliden 12 445 34 Bohus              
520927-5121  Lena Petersson     Alkalievägen 19C 445 33 Bohus              
461121-5239  Börje Hermansson Malörtsvägen 4 449 33 Nödinge           
 
§ 18 Komplett Namn, adress- och telefonförteckning  
Se separat lista. 
-Adress-, telefon-och mail-lista för styrelsen i SPF Seniorerna Ale 2020. Bil 1 
 
§ 19 Kommande mötesdagar för styrelsen under år 2020 
Följande onsdagar: 12 februari, 5 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 19 augusti, 9 september, 
7 oktober, 11 november och 9 december, Lokal Folkets Hus, Nol 
 
§ 20 Val av 9 ombud till distriktsstämma lördag 4 april i Vänersborg 
Punkten hänsköts till styrelsemötet 12 februari. 
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§ 21 Övrigt 
Utgår. 
 
 
Mötet avslutades. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Iris Gustafsson   Monica Svensson 
 
 
 
     

Lena Petersson 
 
 

 
Bifogas – Bilaga 1 

 
 

 
 

 



Adress- ,telefon- och mail-lista för styrelsen i SPF Seniorerna Ale  2020

Funktion Namn Bostadsadress Postadress Telefon Mailadress

Ordförande Alf Persson Malörtsvägen 3 449 33 Nödinge 0707-647950 alf@aprotect.nu

Vice ordförande Axel Sager Vikaredsvägen 6 446 35 Älvängen 0723-200361 sageraxel45@gmail.com

Ekonomiansvarig Gun Andersson Källarliden 12,  lgh 1302 445 34 Bohus 0706-711727 gunh.andersson@telia.com

Sekreterare Iris Gustafsson Törnevägen 21 449 30 Nödinge 0708-580074 gustafsson.iris@gmail.com

Ledamot Barbro Sjöberg Ängarnas väg 1 449 33 Nödinge 0730-582264 bbkl.sjoberg@telia.com

Ledamot Monica Svensson Torkels Kulle 8, lgh 1401 449 35 Nödinge 0703-506912 monicasve@me.com

Ledamot Tage Svensson Solhöjdsvägen 5 446 33 Älvängen 0704-134986 tage_svensson@hotmail.com

Ledamot Lena Petersson Alkalievägen 19C 445 33 Bohus 0723-093903 lenap520927@gmail.com

Ledamot Börje Hermansson Malörtsvägen 4 449 33 Nödinge 0706-248471 bobi.hermansson@telia.com
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Attestering 

Attestering innebär ett godkännande av i första hand kostnader för föreningen. 
Attest innebär att man tillstyrker kostnader efter att granskning skett, att mottagen  
vara eller tjänst motsvarar överenskommen kvalitet och kvantitet. 
Attest utförs av ansvarig för resa, teaterbesök, sammankomst, cirkel, projekt etc. 
Övriga omkostnader för föreningen attesteras av ordförande. 
Kassören Gun Andersson har delegation att attestera löpande omkostnader upp  
till 3000 kr per transaktion.  
Redovisning från sammankomster skall redovisas på fastställda formulär och  
undertecknas av ansvarig för arrangemanget. 
Reseersättningar och kostnadsersättningar redovisas på fastställda formulär och  
attesteras av kassören Gun Andersson efter kontroll att gällande ersättningsregler  
tillämpats. 
 

Attest eller underskrift utförs med namnteckning och skrivs med kulspetspenna. 

 

Godkänt av styrelsen den 12 februari 2020 

 

 
 

 

 

 


