
SPF Seniorerna    Protokoll 1 (4) 

Jämtlandsdistriktet    2021 04 14 

Distriktsstämma 

 

Plats:  Digital årsstämma, Zoom 

Tid:  kl. 14.00-16.00 

Närvarande:  Max 3 ombud/förening  32 ombud  Bil.1 

§ 1 Distriktsstämman öppnas 

Ordförande Anders Granbom hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.               

§ 2 Val av mötesfunktionärer 

Till stämmoordförande valdes Per Söderberg. Till protokollförare valdes Kristina Andersson  

Till justerare tillika rösträknare valdes Majvor Enström och Sven-Olof Andersson 

§ 3 Pressreferent 

Till pressreferent valdes Kristina Andersson 

§ 4 Justering av röstlängd 

Beslutades att godkänna representanter som avprickades i röstlängd vid insläpp i mötet 

§ 5 Stämmans kallande 

Mötet beslutade att stämman kallats i behörig ordning. 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen med tillägg i § 22  h) 

läkemedelsansvarig. 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse/ årsredovisning 

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen har varit tillgänglig på hemsidan. Tf 

ordförande Martin Rolén kommenterade kort verksamhetsberättelse, och välkomnade 

Härjedalens SPF Seniorerna in i distriktet. 

Efter kassörens redogörelse  

Beslutade stämman att godkänna verksamhetsberättelsen/ årsredovisningen och lägga den 

till handlingarna efter en liten redaktionell korrigering i balansräkningen. Bil.2

  

 

 



 

§ 8 Revisionsberättelse     2(4) 

Revisionsberättelsen lästes upp av sittande ordförande Per Söderberg. 

Stämman beslutade att lägga den till handlingarna.     Bil. 3 

§ 9 Fastställande av Årsredovisning, resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa årsredovisning, resultat- och balansräkning samt 

att 25.186 i överskott balanseras i ny räkning.   Bil. 4 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

§ 11 Arvoden och ersättningar 

Beslutades enligt valberedningens förslag att 12 000 kronor, oförändrat, avsätts för 

ersättning till styrelsen som fördelas inom styrelsen. 

§ 12 Motioner 

Inga motioner hade inkommit 

§ 13 Förslag från förbundet och distriktsstyrelsen 

Inga förslag har inkommit 

§ 14 Budget och verksamhetsplan för 2021 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

§ 15 Årsavgift till distriktet 

Beslutades att årsavgiften till distriktet för nästkommande år - 2022 - ska vara oförändrad, 

20 kronor. 

§ 16 Antal ombud till distriktsstämman 

Beslutades att antal ombud till distriktsstämman 2022 ska vara oförändrat 

 § 17 Antal styrelseledamöter 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av ordförande 

och 6 ledamöter. 

§ 18 Val av distriktsordförande 

Till distriktsordförande för 1 år valdes Martin Rolén, Östersund nyval 

§ 19 Val av övriga styrelseledamöter 

Ann-Marie Blomqvist Östersund, 2 år omval 



Anna-Marta Roos Näslund, Litsbygden 2 år omval 

Knut Rickardsson, Gimådalen 2 år, omval   3(4) 

Iréne Westberg Östersund, fyllnadsval 1 år 

Jan Olof Olofsson, Utrikes Hammerdal 1 år kvar 

Thomas Gutke, Östersund 1 år kvar 

§ 20 Val av revisorer och revisorsersättare 

Till revisorer valdes Göran Näslund Öst-Jämtland omval 1 år 

Nils Göran Fürstenberg Frösön omval 1 år 

Som ersättare valdes Sven Hellström Litsbygden och Ola Lanner, Östersund omval 1 år 

§ 21 Val av valberedning 

Valberedningen ska bestå av ordförande och 6 ledamöter enligt tidigare beslut 

Stämman beslutade att välja Kia Rydell Rödön sammankallande, omval, Gunvor Jansson, 

Ytterberg, Sven-Olof Andersson Östersund. 

Beslutades att tillskriva föreningarna att medverka i valberedningsarbetet under 

innevarande år. 

§ 22 Övriga val (utses av distriktsstyrelsen) 

 a) Val av Friskvårdsansvarig 

 b) Val av Trafik och säkerhetsansvarig 

 c) Val av IT-ansvariga    

 d) Val av ombud till Föreningsarkivet och arkivansvarig  

 e) Val av studieansvarig 

 f) Val av ledamot i regionens pensionärsråd (RPR) De som nu är valda har mandatperiod t o m 2022! 

 g) Val av samordnare i Kommunens pensionärsråd (KPR) 

h) Val av läkemedelsansvarig 

§ 23 Övriga frågor 

Per Söderberg läser ett kåseri relaterat till det militära livet. 

§ 24 Avtackningar  

Nyvalde ordförande Martin Rolén avtackade avgående Anders Granbom och Anita Mattsson 

valberedningen, samt ordförande och protokollförare för mötet. 

 



 

 

§ 25 Avslutning                    4(4)  

Ordförande tackade för förtroendet att få leda distriktets arbete och avslutade 

distriktsstämman.  

Östersund 2021 04 14 

 

Kristina Andersson   Per Söderberg 

Stämmosekreterare   Stämmoordförande 

 

Justeras: 

 

Majvor Enström   Sven-Olof Andersson 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


