
    

 

Protokoll vid SPF Seniorerna Argentas årsmöte den 21 februari 2018  

kl. 13.00 Gästgivaregården - Grythyttan 

1. Mötets öppnades av ordföranden Bo Svensson 

2. Ordföranden höll parentation över de medlemmar, som avlidit under 

året. De var Millard Björkkvist och Karl Gustav Hermansson. 

3. Till mötesordförande valdes Sven-Åke Lundh. 

4. Till mötessekreterare valdes Marly Westerburgen.  

5. Till protokolljusterare valdes Kicki och Anders Stenholm. 

6. Föredragslistan godkändes. 

7. Årsmötet godkände att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

8. Ordförande Bo Svensson gick mycket noggrant igenom 

verksamhetsberättelsen och Torbjörn Ström gjorde en genomgång av 

de ekonomiska rapporterna. Mötet godkände dessa och de lades till 

handlingarna. 

9. Revisorernas berättelse godkändes. 

10.Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för det gångna året. 

11.Inga motioner eller förslag har inkommit under året. 

12.Budget förslag redovisades och blev godkänt av årsmötet.  

13. Årsavgiften beslutades bli höjd med 30 SEK för 2019, dvs 280 SEK. 

Förbundet har beslutat att höja med 30 SEK 2019. 

14.Ordförande Bo Svensson föreslog att antalet styrelseledamöter 

fortsätter att vara 9, vilket mötet godkände. 

15.Val av: 

a) Ordförande på 1 år: Johnny Molander 

b) Sekreterare på 2 år: Annika Testad 

c) Fyra ledamöter på 2 år: Åke Andersson 

   Åsa Mattsson 

   Christer Olken 

   Stig Bystedt 

d) Firmatecknare Styrelsen avgör det  

f) Två revisorer och en ersättare fortsätter:   

   Mona Carlsson 

   Göran Strömkvist 

    Ersättare:  Gunnar Ljungkvist 

g) Tre ledamöter till KPR: Johnny Molander 

   Sven-Åke Lund 

   Riitta Törnblom 



h) Ombud och ersättare till Distriktsstämma: 

   Styrelsen utser ombud och ersättare. 

i) Valberedning:  Kommande styrelse utser valberedning 

    

16. Ordförande Bo Svensson redogjorde mycket fylligt för den planerade     

verksamheten under 2017. Månadsmötena fortsätter som tidigare, dvs 3:e 

onsdagen varje månad utom juni, juli och augusti. Vi har två lotterier om 

året.  

Kören saknar körledare men de kämpar på och träffas varje 14 dagar, 

yogan, bokcirkel (8 stycken som träffas varje månad), styrketräning 

fortsätter. Naturvandringarna skall fortsätta liksom surströmmingsfesten, 

kanske kräftkalas. 

Boule startar under våren. 

Reseverksamheten: den 7 april Caprice i Lindesberg. 

 

17.Övriga frågor:  

Kan vi rapportera till tidningarna? 

Har vi samma lokal i Björkhaga som PRO? Vi delar med PRO och använder 

lokalen för Silverkören. 

Filipstad har ett bra program, kan vi titta mer på det och på program av 

andra klubbar? 

 

 Ordförande tackade styrelsen för allt arbete. 

Bo Svensson och Marly Westerburgen har avböjt omval och avtackades 

med blommor. 

 

18. Mötet avslutades av mötesordföranden Sven-Åke Lundh. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Sven-Åke Lundh, mötesordförande Marly Westerburgen, sekreterare 

 

 

 

 

___________________  _________________ 

Kicki Stenholm, justerare  Anders Stenholm, justerare 

 

 


