
SPF Seniorerna    Protokoll 

Jämtlandsdistriktet    2020 05 28 

Distriktsstämma 

 

Plats:  Digital årsstämma/Vuxenskolan, Armégränd 6 Östersund 

Tid:  kl. 14.00– 15.05 

Närvarande:  Max 3 ombud/förening, 31 röstberättiga, 3 icke  

  röstberättiga observatörer från Härjedalens förening. Bil. 1   

      

§ 1 Distriktsstämman öppnande 

Ordförande Anders Granbom hälsade välkommen och gav en kort bakgrund till dagens 

organisation av årets distriktsstämma och öppnade mötet. 

§ 2 Val av mötesfunktionärer 

Till stämmoordförande valdes Per Söderberg. Till protokollförare valdes Kristina Andersson  

Till justerare tillika rösträknare valdes Elisabeth Vykander,  och Majvor Enström. 

§ 3 Pressreferent 

Till pressreferent valdes Kristina Andersson 

§ 4 Justering av röstlängd 

Styrelsen har beslutat att under rådande förhållande begränsa antalet ombud till max 3 per 

förening. Härjedalens medlemmar deltog som observatörer. 

Beslutades att: godkänna avprickning i röstlängden som gjordes vid insläppet till mötet med 

hjälp av personal från Vuxenskolan. 

§ 5 Stämmans kallande 

 Beslutades att: stämman kallats i behörig ordning. 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Beslutades att: fastställa den föreslagna dagordningen med tillägg i punkt 9 godkänna att 

årets resultat balanseras i ny räkning. 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse/ årsredovisning 

Verksamhetsberättelsen hade varit utsänd och finns på Hemsidan. 

Beslutades att: godkänna Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och lägga den till 

handlingarna.      Bil. 2 



 

§ 8 Revisionsberättelse 

Genomgång av revisionsberättelsen. 

Beslutades att: lägga den till handlingarna.     Bil. 3 

§ 9 Fastställande av Årsredovisning, resultat- och balansräkning 

Beslutades att: fastställa årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt 

disponera resultat enligt styrelsens förslag (balans i ny räkning)   Bil.4 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

§ 11 Arvoden och ersättningar 

Beslutades enligt valberedningens förslag, att 12000 kronor avsätts att fördelas inom 

styrelsen. 

§ 12 Motioner 

Inga motioner hade inkommit 

§ 13 Förslag från förbundet och distriktsstyrelsen 

Inga förslag har inkommit 

§ 14 Budget och verksamhetsplan för 2020. 

Verksamhetsplanen finns på hemsidan. Planen kan kompletteras med samtalsgrupper efter 

behov, tex. med temat ”ensamhet.”  

Beslutades att godkänna budget och verksamhetsplan med förslag på kompletteringar. 

§ 15 Årsavgift till distriktet 

Beslutades att årsavgiften till distriktet för nästkommande år 2021 ska vara oförändrad, 20 

kronor. 

§ 16 Antal ombud till distriktsstämman 

Beslutades att: antal ombud till distriktsstämman 2021 ska vara oförändrat 

§ 17 Antal styrelseledamöter 

Beslutades enligt valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av ordförande och 6 

ledamöter. 

 



§ 18 Val av distriktsordförande 

Till distriktsordförande för 1 år valdes Anders Granbom, omval 

§ 19 Val av övriga styrelseledamöter 

Till ordinarie styrelseledamöter valdes: 

Jan Olof Olofsson, nyval 2 år 

Thomas Gutke, nyval 2 år 

Martin Rolén nyval 2 år 

Ett år kvar i styrelsen har Anne-Marie Blomqvist, Anna-Marta Roos-Näslund och Knut 

Rickardsson 

§ 20 Val av revisorer och revisorsersättare 

Till revisorer valdes:  

Göran Näslund omval 

 

Nils Göran Fürstenberg nyval 

Som ersättare valdes Sven Hellström och Ola Lanner, omval 

§ 21 Val av kongressombud och två ersättare 

Till ordinarie ombud föreslår styrelsen: 

Anders Granbom och Anna-Märta Roos Näslund 

Till ersättare föreslås Martin Rolén och Majvor Enström 

Beslutades enligt styrelsens förslag 

§ 22 Val av valberedning 

Beslutades att valberedningen ska bestå av ordförande och 6 ledamöter.  

Beslutade att välja Kia Rydell, sammankallande omval, Anita Mattsson omval, Elisabeth 

Gillberg nyval, och Gunvor Jansson Härjedalen nyval. 

Varje förening ombads att enligt stadgarna utse en kontaktperson, som samarbetar med 

valberedningen. 

§ 23 Övriga val (utses av distriktsstyrelsen)                                               

Friskvårdsansvarig, Trafik och säkerhetsansvarig, IT-ansvariga, ombud till Föreningsarkivet 

och arkivansvarig, Studieansvarig, Ledamot i Regionens Pensionärsråd (RPR) tillika 



samordnare av KPR och RPR, kontaktperson till Föreningspunkten, Hörselansvarig, 

Läkemedelsansvarig. 

Beslutades att överlämna dessa val till distriktsstyrelsen 

 

§ 24 Övriga frågor 

Inga övriga frågor väcktes. 

§ 25 Avtackningar  

Ordförande Anders Granbom tackade för förtroendet att leda distriktets verksamhet 

ytterligare ett år. Han beklagade att inte kunna avtacka avgående funktionärer på plats, men 

hoppas kunna göra det vid ett senare tillfälle. Därefter avtackades mötesfunktionärerna och 

ett stort tack riktades till Vuxenskolans anställda som varit ett stort stöd i genomförandet av 

den digitala stämman. 

§ 26 Avslutning 

Ordförande avslutade distriktsstämman.  

 

 

Kristina Andersson   Per Söderberg 

Stämmosekreterare   Stämmoordförande 

 

Justeras 

 

Elisabeth Vykander   Majvor Enström 

 

    

 

 

 

 

 

 


