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Årsmötesprotokoll 2021-06-14 i Fredriksborg, Stigtomta 
(SPF Seniorerna Stigtomta-Vrenabygden, org.nr. 802436-7255) 

 
 
Välkomsthälsning 
Ordförande Kjell Elonius hälsade alla deltagare välkomna. 
Tremannabandet Holens underhöll oss med programmet  ”Sång och musik”. 
 
       1.      Öppnande 
Ordförande Kjell Elonius öppnade årsmötet. 
 
 
       2.      Parentation 
Eva Frankler tände ett ljus för var och en av de medlemmar som avlidit under året och höll ett 
parentationstal. 
 
 
       3.      Val av  

 a. Presidium 
Till mötesordförande valdes Runo Mattsson. 
Till mötessekreterare valdes Ann-Kristin Grundström Jansson. 

 b. Protokolljusterare 
Till justerare valdes Siv Johansson och Siv Nordblom 
 
       4.      Kallelse till årsmötet 
Inbjudan till årsmötet har i god tid, 6 veckor innan per brev sänts ut till alla medlemmar. Kallelse 
med tid och plats har även satts upp på anslagstavlor i Vrena och Stigtomta. 
 
       5.      Föredragningslista 
Föredragningslistan sändes ut tillsammans med inbjudan till årsmötet.  
Mötet godkände kallelsen. 
 
       6.      Årsberättelse och ekonomisk redovisning 
Årsberättelsen sändes ut tillsammans med inbjudan. Ordförande läste upp rubriker i 
årsberättelsen och betonade vikten av friskvårdsaktiviteterna samt att medlemmarna känner 
styrelsen. 
Den ekonomiska redovisningen fanns tillgänglig för samtliga på årsmötet.  
Kassören Christina Andersson gick igenom vissa poster och kunde konstatera att både intäkter 
och kostnader ligger lägre under 2020 på grund av coronapandemin och därmed uteblivna 
aktiviteter. Trots detta har föreningen gått med vinst under året.  
Mötet godkände både årsberättelse och ekonomisk redovisning. 
 
        7.     Revisionsberättelse 
Revisorernas berättelse lästes upp av Margareta Lövgren. Mötet godkände denna. 
 
    



 

 

        8.     Fråga om ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 
 
        9.     Ersättning för resor 
Mötet beslutade att ersättningen är fortsatt 18.50 kr/mil. 
 
       10.    Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 
       11.    Fastställande av budget 
Christina Andersson meddelade att budget för 2021 inte har upprättats då coronapandemin har 
skapat svårigheter att planera föreningens verksamhet.  
 
       12.    Fastställande av 2022 års mötes- och entréavgifter 
Mötet beslutade att års- och entreavgiften är oförändrade, d.v.s. årsavgiften 300 kr per medlem 
och entréavgiften till månadsmötena 40 kr. 
 
       13.    Antal ledamöter i styrelsen 
Mötet beslutade att antalet styrelseledamöter ska fortsatt vara 7 st. 
 
       14.     Val  av  

 a. Ordförande 
Till ordförande valdes Kjell Elonius. 
 
                  b.   4 st ordinarie ledamöter 
Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Christina Andersson, Sven Aldenius och Ann-Kristin 
Grundström Jansson. Joachim Lorenzen har valt att avgå varför en vakans har uppstått. Som 
ersättare valdes Sören Jansson på 1 år. 
 

 c. Revisorer och ersättare 
Omval av Ulla Edenius och Margareta Lövgren och som ersättare Göran Malm. 
 

 d. Ombud och ersättare till distriktsstämma 
Omval av Kjell Elonius, Christina Andersson, Birgit Karlsson och som ersättare Marianne 
Dahlberg. 
 

 e. ”Länk” till KPR 
Omval av Birgit Karlsson. 
 
                  f.    Programkommitte för månadsträffar 
Omval av Sören Jansson (sammankallande), Kerstin Johansson och Tommy Jansson. 
 
                   g.    Studieansvarig 
Omval av Sune Samuelsson. 
 
                  h.    Aktivitetskommitté 
Omval  av Kjell Elonius (sammankallande), Torsten Johansson och Marianne Andersson. 
 
                  i.     Friskvårdsansvarig 
Omval av Birgitta Sjöström (vattengymnastik), Margareta Nilsson (promenader) och Torsten 
Johansson (boule). 
 
 j.    Trafiksäkerhetsansvarig 
Omval av Sune Samuelsson. 



 

 

 
 k.    Försäkringsansvarig 
Då uppdraget är vakant får styrelsen ansvaret att ta fram en försäkringsansvarig. 
 
 l.    Ansvarig för hemsidan 
Nyval av Ann-Kristin Grundström Jansson. 
  
 m.  Köket  
Omval av Elisabeth Johansson, Christina Malmqvist och Gunilla Dahlberg (köket i  Stigtomta) 
Omval av Astrid Karlsson och Marianne Pettersson (köket i Vrena) 
 
 n.  Lotterier 
Omval av Rigmor Björkstrand och Astrid Löfgren. 
 
 o.  Vrena intresseförening 
Nyval av Gerhard Georgsson. 
 
 p. Valberedning 
Då uppdraget är vakant ges styrelsen ansvaret att ta fram valberedning inför nästa årsmöte. 
  
 
     15.    Övriga frågor 
Programbladet för ht 21/vt 22 kommer att skickas ut i sommar. 
Vattengympan kommer att starta i slutet av september med färre deltagare och högre avgift.  
 
     16.    Avslutning 
Mötets ordförande avslutade mötet och önskade den nya styrelsen lycka till. Den omvalde 
ordföranden Kjell Elonius överlämnade blommor till Eva Frankel, Runo Mattsson och Yngve 
Karlsson samt tackade deltagarna för visat intresse.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ann-Kristin Grundström Jansson   Runo Mattsson 
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Siv Johansson    Siv Nordblom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

För kännedom: 
 
Nedan angivna personer har vid sidan av årsmötet tillfrågats och accepterat att stötta 
verksamheten som: 
 
Gästvärdar i Stigtomta  Berit Karlsson 

Karl-Erik Karlsson 
   Sven Aldenius 
   Rolf Ekholm 
 
Gästvärdar i Vrena  Runo Mattsson 

Berit Samuelsson 
   Gunnel Georgsson 

Gerhard Georgsson 
Sigvard Augustsson 
 

”Bärhjälp” i Vrena Folkets hus: Gerhard Georgsson 
   Gerhard tar själv fram en medhjälpare 


