
 

 

Årsmöte 03 10 2021 SPF Seniorerna Häggen 
 
*Anvisningar till blanketten: styrelsens eller valberedningens förslag till beslut och personval 
finns i årsmöteshandlingarna.  Du ringar in ditt svar vid resp.punkt på blanketten.  
Om du t ex har ett annat förslag till personval än styrelsen/valberedningen så skrivs namnet/-en 
ner vid aktuell punkt. Övriga synpunkter skrivs ned på blanketten i mån av plats eller på särskilt 
papper. Samtliga årsmöteshandingar finns på hemsidan. 
 
Fyll i dina personuppgifter. 
 
Namn:   

Namnförtydligande:   

Vi behöver ha röstningsformuläret oss tillhanda senast den 1 mars 
 
Föredragningslista /Dagordning    Svarsalternativ: ja, nej, eget förslag, avstår 

1. Val av mötesordförande  
 Valberedningens förslag: Ivar Gustavsson   ja     nej  eget förslag    
  
                      
2. Val av mötessekreterare  
 Valberedningens förslag: Gun Lindkvist   ja     nej    eget förslag 
 
3. Val av två justerare: 

Valberedningens förslag: Ove Lindblom,   ja     nej    eget förslag  
      Barbro Sundström 

 
4. Godkännande av kallelsen     ja     nej 
 
5. Godkännande av dagordning     ja     nej 
 
6. Godkännande av verksamhetsberättelsen   ja     nej 
 Se handlingarna  
 
7. Revisorernas berättelse     ja     nej 
 Se handlingarna  
 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning                ja     nej 
 Se handlingarna 
 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen    ja     nej 
 
10. Beslut om ersättning för omkostnader till    

styrelseledamöter.   
A. Årsmötet beslutar oförändrad ersättning:   ja    nej     avstår 

 999:- till föreningens ordförande, vice ordförande,  
sekreterare samt kassör och 500:- till var och en av 
övriga styrelseledamöter. 
B. Se bifogad motion under punkt 19   ja    nej     avstår   

 
11. Fastställande av budget - och verksamhetsplan för 2021 
 Enligt styrelsens förslag, Se handlingarna   ja     nej 



 

 

 
12.  Beslut om medlemsavgift för 2022 
 Styrelsens förslag: Oförändrat (250:-)   ja     nej      
 
13. Beslut om antalet styrelseledamöter  
 Valberedningens förslag: 9 ledamöter    ja     nej    eget förslag 
 
14. Val av ordförande för ett år 
 Valberedningens förslag: Sara Dahlberg   ja     nej    eget förslag 
 
15. Val av övriga styrelseledamöter 
 Valberedningens förslag:      ja     nej    eget förslag 

Britt-Inger Ögren, Margareta Karlsson, Lena Esbjörnsson 
 Gunilla Nutti, Roland Öberg, Göran Lindqvist,  

Karin Burman och Ulla-Britt Berggren        
 
16. Val av två revisorer och ersättare 
 Valberedningens förslag: Rolf Wennberg (ordinarie)  ja     nej     eget förslag 

Ingrid Backman (ordinarie), Ivar Gustavsson (ersättare)  
  
17. Val av ledamöter och ersättare i KPR (kommunala  

pensionärsrådet el. motsv. Nuvarande ledamöter är valda  
till 2022 

 
18. Val av valberedningens ordförande/sammankallande och  

övriga ledamöter i valberedningen  
 Styrelsens förslag: Mona Lindblom (ordförande) och ja     nej    eget förslag 
 Vivianne Edelswärd-Öberg 
 
19.       Behandling av ev. eventuella motioner    
 1. Motion till SPF Häggens årsmöte 10 mars 2021  

angående riktlinjer gällande styrelsearvode och  
alternativ ersättning (se bifogat dokument) 
 
Styrelsens yttrande ang. inkommen motion är att den  
inte kan antas i befintligt skick utan bör först förtydligas  

 
20.  Årsmötet avslutas när rösträkningen är klar 
 
Ev. synpunkter/Argument för mina svar. 
 
 
 
 
 


