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SPF SE,NIORE,RNA HÅBO

ÅnssrauuoPRoroKoll 2017

Traditionen biuder att SPF Seniorema Håbo delar ut några stipendiet till Håbo musikskolas
duktiga elever vid föreningens årsstämma. Årets två stipendiater, brödemaJoel och Hampus
Hoffrnann Blomberg, erhöll var sitt stipendium på 500 kronor efter att förtiänstfullt framfört
några musikstycken på olika slagverk.

Årets underhållning genomfötdes av Christina och Clas §Teibetg som ftamförde, på ett
uppskattat sätt, ett artal egna och andras musikstycken med sång och Ert^u.

§ 1 Stämmans öoonande
Ordförande Yvonne Lindström hzilsade samdiga välkomna och fötklarade stämman
öppnad.

§ 2 Parentation
För de 24 medlemmar som avlidit under det gnga året hölls en parentation av

§rkoherde Lars-Olof Eklund. Tobias Edksson,lärarc på Håbo musikskola, spelade

sämningsfullt på sin gitatt som avslutning av akten.

§ 3 VaI av otdförande för stämman
Stiimman valde Gun-Bdtt Renefalk som otdförande föt stiimman.

§ 4 Yal av sekretetate för stämman
Stämman valde Kent Magnusson som sekretenre föt sämman.

§ 5 Val av två iusterinssDersofler tillika rösttäknare för stämman
Sämman valde Per-EdkJosefsson och Royne Eriksson till justeringspersoner tiltka

. rösftäknate för. stämman.
RöstJ:ingd upprättades rrred 729 nänratande och röstberättigade medlemmar.

§ 6 Prövnins av a;tt kallelse till årsstämman skett i behöris otdnins
Stiimman hx vait utlyst i medlemstidningen (Itdedlemsforum flurnmet 7, 2077) vilken
utkom under vecka 5. Stämman fznn att utlysandet skett i behödg ordning.

§ 7 Fastsällande av föredrasflinssordninE
Paragraf 20 i dagordning, som återfinns i Medlemsforum nrrnmer 7,2077 (Val av öwiga
ordinade styrelseledamöter för 2 år), önskade stämmans ordförande dela upp i wå avsitt
vilket stämman accepterade. Stämman faststäIlde dagordningen med dstta rillägg.

§ 8 Behandlino av stvrelsens åtsbetättelse
Verksamhetsberättelsen, vilken åtetfinns i Medlemsfofl.rm rwnmer 1,2017, gicks
igenom av stämmans otdfötande.

Resultat och balansräkningen, vilken också äterfinns i Medlemsforum 7,2077, gick igen
av föreningens otdförande.
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Stämman godkände och fastställde dessa handlingar.

§ 9 Revisorernas berättelse
Ralf Diktonius, av årssämman 201,6 vald tevisor fötedrog revisoremas berättelse med
2076 äts resultat som uppgår till ett överskott 19 056 kronor. Overskottet föreslås
övedörd på ny räkning 2077. Styrclsen föreslås ansvatsfrihet för tiden som revisionen
ornfittar

§ 10 Beslut om resultat- och balansräkninq samt bokslutsdispositioriet
Stimmans beslut blev att anta resultat- och balansräkningefl samt att överföra
överskottet 19 056 kronor på ny räkning 2017.

§ 11 Friloa om ansvarsfrihet för stvrelsen

Med referens till paragtafetna 9 och 10 ovan beslutade st'jmman att bevilia stFtelsen

ansvatsfdhet för verksamhetsåret 201 6.

§ 12 Beslut om evefltuell ersättninsar till stvtelse och revisoter
Inget beslut togs angående ersättningar till styrelse och revisoret. Ledamötema fortsätter
att atbeta helt ideellt.

§ 13 Behandlins av mod.oner
Ordftirande koostatetade zttnga motioner har inkommit inför stämman.

§ 14 Behandling av förclag från förbundet. distriktet och föreningens styrelse

Ordförande konstaterade att inga fömlag hat inkommit inför strimman.

§ 15 Beslut om stadgeänddng eftet eventuellt kongtessbeslut
Ingen kongress hat genomförts sedan förra årssälnmafl vatföt inga stadgeändringar iit
aktuella av denna anledning.

§ 1(r Beslut om budoet och verksamhetsolan f&201,7
J

Föreningens ordfömode grck igenom budget och verksamhetsplanen föt 2017 som
ocksä återfinns i Medlemsfofl,rn flulnmer 1,2077. Sämmans beslut blev att anta både

budget och verksamhetsplan för 2017.

t\ 17 Beslut om årsavgift 2018
Styrelsen föteslog oförändsd fusavgift pä250 kronor för 2018.

Stämmans beslut blev enligt styrelsens förslag.

§ 18 Beslut om antal stvrelseledamöter
Kerstin Adestedt, valberedningen, föreslog att styrelsen skall bestä av nio ledamöter
inklusive ordförande.
Stimmans beslut blev enligt valberedningens förslag.

§ 19 Val av ordförande för 1 år
yrl6ffsdningen föreslog Bo Lundgen.
Särnman beslutade enhiilligt attvaljaBo Lundgren till otdförande för SPF Seniotema
Håbo {ör vetksamh etsåret 2477 . , {2{!
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§ 20 Yal zv övrisa ordinarie stwelseledamöter för 2 är

§ 20.1 Y zl av fura ordinarie stvrelseledamöter för 2 år

Valbetedningen föreslog följande personer fot val pä2 är:

Inger Smedberg, omval
Ursula Edfast, nyval
Lats Bäclg nyval
R lph Abrahamsson, nyval

Sämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Styrelseledamöter som kvarstår ytterligare 1 år:

Vivica Ålexander
Tommy Landegren
Kent Magnusson

§ 20.2 Fvllnadsval av en ordinarie swrelseledamot för 1 år
Eftersom Bo Lundgten, nu vald till otdförande, hade ett år kvar på sin mandatperiod
som ordinade styrelseledamot fordras ett fyllaadsval av en styrelseledamot.

Valberedningen föteslog att
Gustaf afJochni.ck väljs på ett åt.

Sämman beslutade entigt valberedningens förslag.

§ 21 VaI av 2 revisotet och 1 etsättare för 7 är

Valberedningen föreslog omval av Ralf Diktonius och nyvalav Lats Hammar samt
omval a.Lalh Carlsson som etsättare.

Srimman beslutade enligt valberedningens fötslag.

§ 22 Val av 5 ornbud och etsättare till distdktets årssämma
Stimman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse ombud till dis'-iLtets å,rsstämma.

§ 23 Beslut om antal ledamöter i valberednineen
Bo Lundgren föreslog att valbetedningen skall bestå av 4ledamötet

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 24 Val av valberedninsens otdfötande och 2ledamöter
9

Bo Lundgren föreslog följande 2 personet att väIjas in i valberedningen:
Lave Arnell,2 ir
Agneta Lindbohm,2 år

Sämman besluade enligt förslaget.
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Bo Lundgren föreslog Kerstin Ådestedt till ordfötande för valberedningen.



§ 25.1 Utrnärkelser
Yvonne Lindstöm fötärade foliande persofler silvemå'l och diplom ftir mycket gott
arbete inom föreningen.

G,Mffi HåbO
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§25

§ 25.2

§26

Stämmans ordförande

Protokoll fört vid fusstÄnma 2077
Datum: 27 februan 2017 klockan 13.30-15.45
Plats: Bildningscenttum Jan Ftidegård

Valberedate som kvarstår ytterligare 1 år:

Birgitta Rosenkranz
Kerstin Ådestedt

Utrnärkelser / avtackningar

Svea Sahl6n
Bo Danielsson
Bo Lundgten
Birgitta Rosenkranz
Olle Atling
Kerstin Adestedt
Solveig Fredriksson
BirSt Lundgten
Berit Melin
Gösta Melin
Lats-Olof Eklund

Avackninprar

-

Yvonne Lindström avtackade de avgående styrelseledamöterna Agneta Andedund, Elke
Merkel Ragnarsson och Lave Arnell föt detas insatset i styrelsen.

Bo Lundgren tackade Yvonne Lindstdm föt ett mycket gott arbete som ordfötande
undet de senaste wä Lrennär hon nu avslutat denna seiout i styrelsen.

Stämmans avslutande
Gun-Britt Renefalk tackade för förtroendet att fäleda årsstämman och övedämnade
ordförandeklubban till Bo Lundgren som tackade presidiet med blommor.

Bo Lundgren tackade för förtoendet att fäleda SPF Seniorerna Håbo under 2017 samt
fötklatade stärnman avslutat.

#-6rrA,(rars 'raL
Gun-Britt Renef#

Justetas
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REVISIONSBERÄTTELSE

till ärsmötet i

SPF Seniorema Håbo, 817101-1079

Vi har granskat årsbokslutet och bokfiiringen sarnt styrelsens förvaltning för tiden
20160101-20161231.
Det är sfyrelsen som har ansvaret fiir räkenskapshandlingama och ftirvaltningen. Vårt ansvar är &tt
uttala oss om årsbokslutet och ftirvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utörts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionen innefattar att gmnska

9tt urval av underlagen fiir belopp och annan information i riikenskapshandlingama. I revisionen
ingår ocl«så att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillärnpning av dem samt att bedöma
den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat ,asenfligu besluf åtgåirder och
fiirhilllanden i ftireningen frr att kunna bedöma om styrelsen eller oågo, styrelseledamot har
handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår reviiion ger etr rimlig
grund fiir att tillstyrka att årsmötet faststiiller resultabäkningen och balansräkningen ftli ftireninge{
disponerar överskottet enligt ftirslaget i verksarnhetsberättelsen och beviljar rt!r*h"* ledamöter
ansvarsfrihet ftir räkenskapsfuet.

Årsredovisningarna av fifeningen medlemskap i Intresseftireningen Pomona och Föreningen
Träffens och skeppets gfudsråd granskas av ft5reningen utsedda revisårer.

Bålsta 2A17-01-23
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Ralf Diktonius
av Föreningens årsmöte utsedd revisor Föreningens årsmöte utsedd revisor

äJtr fu


