
                                   

                  

                      SPF Jernet
                             

     Protokoll fört vid årsmöte med SPF Jernet, den 20 februari 2018
     i Kyrkans Hus, Österbybruk.
     

1. Årsmötets öppnande: Ordförande Göran Carlsson öppnar mötet och hälsar
alla välkomna.

2. Val av mötesfunktionärer: 
a/ Ordförande: Till ordförande för mötet valdes Kjell Carlsson.
b/ Sekreterare: Till sekreterare för mötet valdes Agneta Rosén.

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare: Ingegerd Gauffin och Per Fredriksson.

4. Godkännande av kallelsen till mötet: Godkändes att kallelsen utlysts stadgeenligt, dels
genom personliga brev och i samband med utskick av Info-bladet samt på Hemsidan.

5. Fastställande av föredragningslistan: Mötet fastställde föredragningslistan med tillägg
för Medlemsregistret och Hemsidan under p 19. 

6. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse: Mötes ordf
föredrog styrelsens årsredovisning och Margaretha Johansson revisorernas berättelse, se bil.

7. Beslut om resultat och balansräkning: Dessa godkändes och överskottet överförs
i ny räkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2017.

9. Beslut om reseersättningar och ev ersättning till styrelsen för 2018: Beslutades om 
ersättning för resa med egen bil enl skatteverkets normer med 1,85/km. Ersättning till
styrelsen lämnas till styrelsen att besluta om.

10. Behandling av inkomna motioner: Inga motioner inkommit.

11. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse: Avisering om
höjning av föreningsavgiften för 2019 till förbundet.

12. Fastställande av budget och plan för 2018: Mötet godkände styrelsens förslag till
budget och plan för 2018, se bil.
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13. Beslut om medlemsavgift för 2019: Beslut att avgiften höjs till 250:-. Till Förbundet 160:-,
distriktet 30:- och 60:- till föreningen.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare: Mötet godkände
förslaget om 7 ordinarie ledamöter och inga ersättare.

15. Val av styrelse: 
a/ Ordförande: Göran Carlsson valdes för 2018.
b/ Tre styrelseledamöter 2018-2019: Omval av Maj-Britt Burman och Lena Aspius,
nyval av Hans Nordgren. 
Agneta Rosén, Conny Törnqvist och Krister Sällvik har ett år kvar.

16. Val av revisorer för 2018:
a/ Två ordinarie: Omval av Margareta Johansson och Tommy Pettersson.
b/ En ersättare: Omval av Rolf Georgsson.

17. Val av tre ombud och tre ersättare till distriktsstämman 2018: Till ombud
valdes Göran Carlsson, Lena Aspius och Agneta Rosén. Till ersättare valdes 
Barbro Carlsson, Curt Johansson och Maj-Britt Burman.

18. Ledamot och ersättare i KPR för 2019 – 2022 (Valda vid årsmötet 2018):
Förslag till ordinarie ledamot Inger Ganea och Maj-Britt Burman som ersättare.

19. Val av övriga funktionärer för 2018:
a/ Friskvårdsansvarig: Valdes Göran Carlsson, omval.
b/ Programansvariga: Valdes Margita Persson och Anita Öberg Dahlberg, omval och
     Maj-Britt Burman som resursperson.
c/ Utbildningsansvarig: Valdes Hans Gustavsson, omval.
d/ Reseansvarig: Valdes Inger Ganea, nyval och Birgitta Tissier, omval som resursperson.
e/ Bouleansvariga: Valdes Gunilla Gauffin och Conny Törnqvist, omval.
f/ Bridgeansvariga: Valdes Tord Lundin och Sten-Sture Höglund, omval.
g/ Läkemedelsombud: Valdes Birgit Vinger, omval.
h/ Föreningsföreträdare ”Mötesplatsträffarna”: Valdes Inger Andersson, Conny och
    Vivi-Anne Törnqvist, omval.
i/ Trafikombud: Kjell Andersson, omval.
j/ Teaterombud: Kerstin Lindgren, omval.
k/ Medhjälp till Medlemsregistret: Lars-Olof Svensson, nyval.
l/  Hemsidesansvarig: Conny Törnqvist, nyval.
    

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen: Mötet godkände förslaget om 3 (tre) ledamöter.

21. Val av valberedning: 
a/ En ledamot som väljs för tre år: Valdes Jan Fondelius, nyval. Mats Rydåker har 2 år kvar,
Barbro Carlsson har ett år kvar.

22. Val av sammankallande i valberedningen: Valdes Barbro Carlsson.

23. Övriga frågor: Barbro Carlsson informerar om gymmet i Sporthallen, träning måndagar
mellan 11 - 12 samt yogan på tisdagar i Röda Magasinet mellan 11 – 12, behöver vara minst
7 deltagare, var 4 personer sist och det är medicinsk yoga, nyttigt!
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- Hans-Ivar Byberg tackar för ett väl genomfört årsmöte och tackar för bidraget till förbundet.
  Rekommenderar sittdans på det varmaste! 
  Distriktets inriktning är att stödja föreningarna i deras arbete. 
- Hans Gustavsson som sitter i distriktets valberedning talade om den goda stämning som
  råder i distriktstyrelsen sen Hans-Ivar blev ordf, han berättade också att valberedningen

                       har ett hål att fylla i SPF:s distriktstyrelse. Förslag tas emot! 

24. Avslutning: Mötets ordf avslutar mötet. 

Mötet avslutas och därefter serverades gott kaffe och semla!! 

……………………………… ………………………..
Kjell Carlsson Agneta Rosén
mötesordförande mötessekreterare

………………………………. ………………………….
Ingegerd Gauffin Per Fredriksson
justerare justerare

Bil: Föredragningslista
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Revisionsberättelse
Budgetplan 
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