
	 	
Årsmötesprotokoll SPF Seniorerna Värmdö, 814000–9443 
Tisdagen den 18 februari 2020 
 
1. Mötet öppnas 

Föreningens ordförande, Monica Ungerholm, hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Bo Svensson och till sekreterare Monica Nordell 
 

3. Val av två justerare och tillika rösträknare 
Till justerare valdes Maud Kindberg och Siv Malmqvist 
 

4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
Årsmötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 

6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Kassören, Han Hedström, redogjorde för resultat- och balansräkningen, som fastställdes 
och godkändes av mötesdeltagarna. 
 

8. Revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen lästes upp av Leif Höglund och godkändes. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019 
Styrelsen beviljades, enligt revisorernas förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

10. Fråga om eventuell ersättning för styrelsen 
Mötet beslutade att styrelsen, liksom tidigare, arbetar utan arvode. 
 

11. Behandling av eventuellt inkomna motioner 
En motion rörande tidningen ”Senioren” har inkommit till årsmötet. 
Beslutades att lämna motionen utan åtgärd och att förslagsställaren om, denne så vill, tar 
direktkontakt med redaktionen för ”Senioren”. 
 

12. Verksamhetsplan för 2020/2021 och budget för 2020 
Monica Ungerholm läste upp verksamhetsplanen och Hans Hedström redogjorde för 
föreningens budget. 
Både verksamhetsplanen och budgeten godkändes och fastställdes av mötesdeltagarna. 
 



	 	
13. Fastställande av årsavgiften för 2021 

Då Stockholmsdistriktet kommer att höja sin andel av medlemsavgiften beslutades att höja 
årsavgiften för 2021 med 10 kronor till 280 kronor/medlem. 
 

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
Beslöts att styrelsen, liksom tidigare, skall bestå av nio ledamöter och inga suppleanter. 
 

15. Val av ordförande för ett år 
Omval av Monica Ungerholm för ytterligare ett år. 
 

16. Val av övriga styrelseledamöter 
Nyval för två år 
• Hans Hedlund (omval 
• Gunilla Härnberg (omval) 
• Ulla Olausson (omval) 
• Stina Skog (nyval) 
Fyllnadsval för ett år 
• Birgitta Olby 
• Kristina Rudolf 
Övriga styrelseledamöter, Hans Carlsson och Monica Nordell, har ett år kvar av sina 
mandat. 
Monica Ungerholm tackade för förtroendet och presenterade hela styrelsen för 
mötesdeltagarna. 
 

17. Val av två revisorer och en ersättare för ett år 
Revisorer: 
• Bo Gredefalk 
• Leif Höglund 
Ersättare: Gerthy Nordlund 
 

18. Val av om bud och ersättare till distriktsstämman 
Delegerades till styrelsen att utse. 
 

19. Val av ombud till kommunens pensionärsråd 
Delegerades till styrelsen att utse. 
 

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen och val av valberedning för ett år 
Beslutades att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. 
Beslutades om omval av nuvarande ledamöter 
• Gunnel Avehag 
• Birgitta Lindström 
• Torbjörn Schön 

 
21. Behandling av inkomna skrivelser från styrelsen, distriktet eller förbundet 

Det fanns inga nya skrivelser att redovisa. De skrivelser som inkommit har fortlöpande 
redovisats på medlemsmöten, hemsidan eller via mail. 



	 	
 

22. Övriga frågor 
Ett förslag om höjning av avgiften vid föreningens tisdagsmöten väcktes. Under den 
följande diskussionen framkom det tre förslag: 
• Behålla nuvarande avgift 
• Höja avgiften till 25 kronor 
• Höga avgiften till 30 kronor 
Beslutades att delegera frågan till styrelsen för vidare diskussion och beslut. 
 

23. Mötet avslutas 
Mötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
Därefter avtackades avgående styrelseledamöter. 
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