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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
Folkets Hus, Stora Galejan den 19 februari 2020 

 

 

Närvarande:   26 medlemmar enligt originalprotokollets deltagarlista.  

 

Trio Retur spelade och underhöll medan medlemmarna samlades inför årsmötet. 

 

§ 1 Ulf Littorin hälsade de närvarande medlemmarna välkomna  

och förklarade årsmötet öppnat. 
 

§ 2 Parentation med tänt ljus och tyst minut för de SPF-medlemmar som avlidit under det 

gångna året, Andris Widuss, Elna Johansson och Maj-Britt Ohlsson. 
 

§ 3 1 nya medlem, Karoly Kovacs, har tillkommit under januari och hälsades välkommen i 

gemenskapen. 

 

§ 4 Val av årsmötesfunktionärer 

 Till ordförande för årsmötet valdes Per-Göran Larsson och till sekreterare Ulf Littorin. 

 Till justeringsmän valdes Karl-Arvid Eriksson och Hasse Emanuelsson 
 

§ 5 Kallelsen till årsmötet godkändes. 
 

§ 6 Dagordningen fastställdes enligt utdelat förslag.  
 

§ 7, 8 Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning för 2019 

föredrogs och godkändes.  

 Årets resultat blev överskott 3298 kr, summa tillgångar vid årets slut 66205 kr. 
 

§ 9, 10 Revisionsberättelsen föredrogs och resultat- och balansräkningen fastställdes. 

 2019 års överskott beslutades överföras i ny räkning. 
 

§ 11 Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 

§ 12 Kostnads- reseersättningar 2020 fastställdes till oförändrade belopp,  

 1400 kr att fördelas inom styrelsen, reseersättning med egen bil 18:50/mil. 
 

§ 13 Motioner. Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 
 

§ 14 Verksamhetsplan för våren 2020 är utdelad till medlemmarna, verksamhetsplan för hösten 

uppdrogs till programkommittén att i utarbeta tillsammans med styrelsen.  

Det färdigtryckta höstprogrammet ska vara klart att utdelas vid grillfesten i juni.  
  

§ 15 Årsavgiften för 2021 beslutades vara oförändrad 250 kr i enlighet med styrelsens förslag. 
 

§ 16 Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 
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§ 17 Val förrättades enligt följande:  

 

Styrelse 
 

 A SPF-ordförande 2020 ....................... Toni Lysholm Christensen 
 

 B Styrelseledamöter 

   två år 2020-2021  ............ Brita Jansson  

     ............................... Per-Göran Larsson  

     ............................... Leif Poulsen 
 

   Tidigare valda för år 2019-2020 ............. Ulf Littorin 

     ............................... Margareta Broo 

     ............................... Carolina Johnsson 
 

 C Styrelsesuppleanter  2020 ....................... Ingegerd Littorin 

     ............................... Lennart Svensson 

     ............................... Gunnar Johansson 

 

Övriga val 
 

 D Revisorer ett år  ............................... Hans Lindvist 

     ............................... Bo Ekberg 
 

 E Revisorssuppleant  ............................... vakant 
 

 F Ombud distriktsårsstämman 19 mars ......... Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud 

     ............................... Suppleanter utses av styrelsen vid behov 
 

 G Kommunala pensionärsrådet (KPR) för mandatperioden 2019-2022 valda vid förra årsmötet  

    ordinarie ................ Carolina Johnsson  

    ersättare ................. Ingegerd Littorin  
 

 K Studieansvarig  ............................... vakant 
 

 L Hörselombud  ............................... Irene Andersson 
 

 M Friskvårdsledare  ............................... Lennart Svensson, boule 
 

 N Förplägnadskommitté  ............................... Margareta Broo sammankallande 

     ............................... Lillemor Nyvelius 
 

 O Programkommitté   ............................... Lennart Svensson sammankallande 

     ............................... Lennart Sandberg 

     ............................... Lillemor Nyvelius 

     ............................... Ingegerd Littorin 
 

 R Hemsidesansvarig  ............................... Ulf Littorin  
 

 T Valberedning  ............................... vakant 
 

  Styrelsen fick i uppdrag att under året försöka hitta lämpliga och villiga personer 

  till valberedningen 
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§ 18 Ordföranden har ordet 

  Vår nyvalda ordförande Toni Lysholm Christensen tackade för förtroendet och gav en 

presentation av sig själv. 

 

§ 19 Övriga frågor/Information 
 

  SPF STORFORS 25 år 

  I år är det 25 år sedan SPF Storfors bildades. Karl-Arvid Eriksson som varit med sedan 

starten berättade om tillkomsten. Han efterlyste bl.a. två fotoalbum med bilder som samlats 

genom åren. Albumen gick runt bland medlemmarna men vem som har dem nu eller vart de 

tagit vägen verkar ingen känna till. 
 

  Nästa medlemsmöte 
  Nästa medlemsmöte blir Bingoafton den 18 mars kl. 14.00, men dessförinnan modevisning 

med SeniorShopen i Kulturhuset den 11 mars kl.14.00. 

 

§ 20 Ordföranden för årsmötet tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

  Efter mötesförhandlingarna  
serverades kaffe och tårta, ett lotteri med många vinster gick runt och Trio retur kom 

tillbaka och underhöll med välkända melodier som lockade till spontan allsång och dans. 
 

  Blommor utdelades till avgående kommittéledamöterna Bojan Åkesson och Alf Andersson, 

till Margareta Broo, Lillemor Nyvelius och Majli Gunnarsson som hjälpt oss med förtäring 

och servering under året, till musikerna i Trio Retur och till Ulf Littorin som under andra 

halvåret 2019 fungerat som både ordförande, sekreterare och kassör. 

 

 

 

 

 

 

 Ulf Littorin, mötessekreterare Per-Göran Larsson, mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 Karl-Arvid Eriksson, justeringsman Hasse Emanuelsson, justeringsman 


