
                                   

                  

                      SPF Jernet
                             

     Protokoll fört vid årsmöte med SPF Jernet, den 19 februari 2019
     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 Hans Gustavsson.
b/ Sekreterare: Till sekreterare för mötet valdes Agneta Rosén.

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare: Hans Nordgren och Curt Johansson.

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

5. Fastställande av föredragningslistan: Mötet fastställde föredragningslistan.

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, mindre inkomster 2018 pga,
minskade intäkter vid medlemsträffarna. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2018.

9. Beslut om reseersättningar och ev ersättning till styrelsen för 2019: Beslutades om 
ersättning för resa med egen bil enl statliga normer med 1,85/km. 
Ersättning till styrelsen lämnas till styrelsen att själva besluta om.

10. Behandling av inkomna motioner: Inga motioner inkommit.

11. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse: Inga.

12. Fastställande av budget och plan för 2019: Mötet godkände styrelsens förslag till
budget och plan för 2019, se bil. Räkna om siffrorna till nästa år baserat på 250 med-
lemmar x 60:-, 15.000:-.

13. Beslut om medlemsavgift för 2020: Oförändrad 60:- till föreningen.
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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 2019.
b/ Tre styrelseledamöter 2019-2020: Omval av Conny Törnqvist och Krister Sällvik 
samt nyval av Gudrun Torstendahl.
Maj-Britt Burman, Lena Aspius och Hans Nordgren har 1 år kvar.

16. Val av revisorer för 2019:
a/ Två ordinarie: Nyval av Nils Hoffner och Kjell Carlsson.
b/ En ersättare: Nyval av Hans-Ivar Byberg.

17. Val av tre ombud och tre ersättare till distriktsstämman 2019: Till ombud
valdes Göran Carlsson, Barbro Carlsson och Gudrun Torstendahl. 
Till ersättare valdes Curt Johansson och Hans Gustavsson.

18. Ledamot och ersättare i KPR för 2019 – 2022 (Välja 1 ers vid årsmötet 2019):
Valdes Irmeli Bellander som ersättare. Ordinarie ledamot Inger Ganea vald 2018.

19. Val av övriga funktionärer för 2019:
a/ Friskvårdsansvarig: Valdes Göran Carlsson, omval.
b/ Programansvariga: Valdes Margita Persson, omval och Hans Nordgren, nyval.     
c/ Utbildningsansvarig: Valdes Hans Gustavsson, omval.
d/ Reseansvarig: Valdes Inger Ganea och Birgitta Tissier, omval.
e/ Bouleansvariga: Valdes Kjell Andersson för blå laget, nyval och Conny Törnqvist,
    omval för gula laget.
f/ Bridgeansvariga: Valdes Tord Lundin och Sten-Sture Höglund, omval.
g/ Läkemedelsombud: Valdes Inger Ganea, nyval.
h/ Föreningsföreträdare ”Mötesplatsträffarna”: Valdes Inger Andersson, Conny och
    Vivi-Anne Törnqvist, omval.
i/ Trafikombud: Kjell Andersson, omval.
j/ Teaterombud: Borde vara en person för hela Norra samrådet.
k/ Medhjälp till Medlemsregistret: Lena Aspius och Lars-Olof Svensson, omval.
l/  Hemsidesansvarig: Conny Törnqvist, omval.
    

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 Torbjörn Appelqvist nyval, Jan Fondelius har 2 år kvar, 
Mats Rydåker har 1 år kvar.

22. Val av sammankallande i valberedningen: Valdes Mats Rydåker.

23. Övriga frågor:  Hans-Ivar Byberg - informerar om att samråden bevakar alla händelser som är
viktiga för pensionärerna. Under Samspel Åland/Senior Cup 20-21 maj, kommer att finnas olika
kontaktpersoner på plats, 2 grenar som är 2-dagars och det är boule och bridge. 
Medlemsantalet minskar, vi behöver satsa på att rekrytera nya medlemmar.
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Inger - informerar om satsningen på mobil/platta, Vuxenskolan och Demensförbundet har gett ut
en lathund för dessa. Inger och Kjell kommer att hjälpa de som är intresserade, att hantera mobil/platta.
En lista läggs ut för att fylla i namn + tel.nr, sedan kontaktar Inger de som är intresserade.
Hans N – Viktigt att vi marknadsför oss på ett enkelt sätt, som att stå på Torget och dela ut
broschyrer.
Conny - Anmälan till Kjell och Conny ang Åland, namn på lagen till 8/3. Upptaktsmöte den 26/3.
Hans G – Avgår ur distriktets valberedning.

  
24. Avslutning: Mötets ordf avslutar mötet. 

Mötet avslutas och därefter serverades gott kaffe och semla!! 

……………………………… ………………………..
Hans Gustavsson Agneta Rosén
mötesordförande mötessekreterare

………………………………. ………………………….
Hans Nordgren Curt Johansson
justerare justerare

Bil: 
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Budgetplan 
Revisionsberättelse
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