
 

 

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Solvändan 613  

den 17 februari 2019 

Plats: Ladan i Färjestaden – närvarande ca 130 medlemmar. 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 
 

Ordförande Ingrid Johansson öppnade årsmötet och hälsade å styrelsens 

vägnar alla hjärtligt välkomna. En återblick på ett framgångsrikt år för 

föreningen och ett varmt tack till alla som bidragit till detta. Föreningen har 

passerat den 900:e medlemmen och denne person kommer att premieras 

med en blomstercheck. 

 
§ 2 Val av ordförande för årsmötet 

 
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Kent Ingvarsson. 

 
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet 

 
Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnel Nyberg. 
 

§ 4 Val av två justerare att justera årsmötesprotokollet 
 
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Bertil och Britta Johansson. 
 

§ 5 Parentation över bortgångna medlemmar 
 
Parentationen inleddes med att SPF-kören sjöng ”Entonigt ringer den lilla 

klockan” varvid veniat Gunilla Pålsson höll parentation över de under 2018 

bortgångna 23 medlemmarna. Hon läste dikten ”Jag vill tända ett ljus” av Atle 

Burman varefter hon tände ett ljus vid de avlidnas namn, som fanns vackert 

inramade. Därefter sjöng sångkören ”Han är min sång och min glädje”.  

Parentationen avslutades med ”Fader vår” och välsignelsen och gemensamt 

sjöng vi ”Bred dina vida vingar”. 

 

 



 
§ 6 Godkänna kallelsen till årsmötet 

 
Förhandlingarna återupptogs efter parentationen och kallelsen till årsmötet 

godkändes. 

 
§ 7 Fastställa föredragningslistan för årsmötet 

 
Föredragningslistan till årsmötet godkändes med en justering under § 23. 
 

§ 8 Styrelsens årsredovisning för 2018 
 
A. Verksamhetsberättelsen godkändes efter att ordförande Ingrid Johansson 

redogjort för alla de cirklar och aktiviteter som bedrivs på Solvändan. 

 
B. Resultat och balansräkning godkändes efter kassören Annika Bäckströms 

redogörelse. 

 
C. Revisor Jan Pilemyr läste upp den signerade revisionsberättelsen som 

godkändes.  

  
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare 

 
Styrelsen med kassaförvaltningen beviljades ansvarsfrihet. 
 

§ 10 Ersättning gällande kontorskostnader etc för styrelseledamöterna för 
2019  
 

Beslutades att avsätta 25 000 kr att fördelas till styrelseledamöterna 

avseende ersättning för telefon, bredband, kontorsmaterial m.m. 

 
§ 11 Beslut om dag och tid för månadsmötena samt inträdesavgift 

 
Beslutades att månadsmötena hålls söndagar kl 14 och inträdesavgiften är 

60 kr – alltså oförändrat, undantag om det serveras kroppkakor, då blir det 

en annan inträdesavgift.  

 
§ 12 Fastställa program och verksamhetsplan 2019: 

 
Programmet och verksamhetsplanen fastställdes och godkändes med en 

justering i programmet för Musik i Skärlöv, där datumet är ändrat. Smärre 

justeringar i programmet kan komma att ske under året 

 



 

§ 13 Fastställande av årsavgiften för 2020 
 
Beslutades att årsavgiften blir oförändrad 220 kr, där endast 35 kr tillfaller 

vår förening. 

 
§ 14 Fastställande av budget för 2019 

 
Kassören Annika Bäckström redogjorde för den kommande budgeten som 

fastställdes och godkändes. 

 
§ 15 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 

 
Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 10 (tio) + ordförande, 

alltså oförändrat.  

 
§ 16 Val av ordförande på 1 år för 2019: 

 
Till ordförande omvaldes Ingrid Johansson. 
 

§ 17 Val av 4 styrelseledamöter på 2 år: 
 
Omval av Annika Bäckström, Bertil Johansson, Kennet Nyberg och Gunnel 

Nyberg 

 
§ 18 Val av 2 styrelseledamöter på 1 år: 

 
Nyval av Jan Pilemyr och Bo Fungmark 
 

§ 19 Val av 2 revisorer på 1 år: 
 
Omval av Jan Evert Nilsson och nyval av Kent Ingvarsson 
 

§ 20 Val av 1 revisorsersättare på 1 år: 
 
Omval av Stig Gunnarsson 
 

§ 21 Val av ombud till distriktsstämman: 
 
Beslutades att ordförande + 4 ledamöter utses av styrelsen. 
 

§ 22 Val av medlemsregisteransvarig: 
 
Beslutades att Leif Jönsson är fortsatt medlemsregisteransvarig. 
 
 
 
 



§ 23 Val av folkhälsoansvariga: 
 
Annika Cullin, Birgitta Norman och Elisabeth Wreinert valdes, alla som 

ordinarie ledamöter. I föredragningslistan angavs en ordinare + två ersättare 

vilket var fel. 

  
§ 24 Val av 1 person till patientrådet Mörbylånga/Färjestaden: 

 
Omval av Lena Olsson 
 

§ 25 Val av trafikombud: 
 
Omval av Anders Gustafsson 
 

§ 26 Val av webbansvarig samt ersättare: 
 
Omval av Gunilla Pålsson, ordinarie. Omval av Gunnel Nyberg, ersättare 
 

§ 27 Val av studieansvarig: 
 
Nyval av Ketty Ingvarsson och Ami Bachér - båda är ordinarie 
 
 

§ 28 Val av pressombud samt ersättare: 
 
Omval av Gunilla Pålsson, ordinarie. Omval av Gunnel Nyberg, ersättare 
 

§ 29 Val av KPR-representant samt ersättare, gällande mandatperioden 
2018-2022: 
 
Omval av Ingrid Johansson. Omval av Lena Engström, ersättare 
 

§ 30 Val av kommittéansvariga för månadsträffarna: 

 

A. Norra Möckleby Omval: Elisabeth Karlsson, Ingegerd Jonsson 
 

B. Algutsrum Omval: Astrid Nilsson, Gunilla Johansson 
 

C. Vickleby/Mörbylånga Omval: Solveig Friberg, Maj-Lis Sjöblom 
 

D. Färjestaden januari Omval: Kerstin Carlsson, Ann-Christine 

Karlsson 

E. Färjestaden mars Omval: Marie Jarleng, Majvor Jäghagen 
 

F. Färjestaden april Omval: Birgitta Eriksson, Margareta Stål 
 

G. Färjestaden oktober Omval: Gunilla Petersson, Nyval: Ingegerd 

Rydström 



 

§ 31 Val av kommitté för Eken: 
 

Omval av Lena Engström, Astrid Nilsson, Gunilla Pålsson, Alf Bergman och 

Lars Carlsson 

 
§ 32 Val av grillkommitté: 

 
Omval av John Johansson och Percy Nygren 
 

§ 33 Val av valberedningen: 
 
Omval av Leif Yngvesson, ordförande och sammankallande 

Omval av Percy Nygren och Solveig Friberg 

 
§ 34 Övriga frågor: 

 
Inga övriga frågor 

  
§ 35 Utdelning av blommor 

 
Ordförande tackade för goda insatser under flera år i föreningen och 

överräckte blommor till Estone Moberg som avgår som styrelseledamot och 

ledamot i resekommittén. Blommor även till Lars Carlsson som avgår efter 1 

år som styrelseledamot. Studieansvariga Aina Gustafsson avtackades med 

blommor efter hennes mångåriga arbete med att få alla cirklar och andra 

aktiviteter att gå runt med schemabokning av rum, kontakt med SV mm. Aina 

tackade alla som under årens lopp deltagit i någon av alla de aktiviteter som 

Solvändan erbjuder. Blommor även till Leif Jönsson för allt arbete med 

medlemsregistret och till Jan-Erik Johansson för hans vilja att ställa upp med 

sin härliga musik vid Solvändans olika träffar.  

 
Ordförande Ingrid Johansson tackade styrelsen och övriga medlemmar för 

engagemang, samarbete och goda insatser under det gångna året samt att 

ha fått nytt förtroende som ordförande även under 2019. 

 
Anders Bergzén  tackade ordförande Ingrid Johansson för hennes goda 

insatser i föreningen och överräckte en blombukett.  

 

 

 



§ 36 Årsmötet avslutas 
 
Kent Ingvarsson avslutade årsmötesförhandlingarna och ordförande Ingrid 

Johansson tackade honom och överräckte blommor. 

 

 

Vid protokollet:  

 

……………………………………..  …………………………………… 

Ordf Kent Ingvarsson   Sekr Gunnel Nyberg 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………  …………………………………….. 

Bertil Johansson   Britta Johansson 

 


