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SPF Skånedistriktets årsstämma 2019-04-04 

 

Närvarande: 135 ombud          

     9 styrelseledamöter 

     6   gäster och föreläsare 

   54 andra icke ombud; personal, nominerade, valberedning, övriga 

  medlemmar 

Totalt:  204 personer 

    

Inledning 

Distriktsordföranden Peter Lindgren hälsade alla välkomna till 2019 års distriktsstämma och  

riktade ett speciellt välkommen till Bengt Lundholm, SKPF, Sven Engelsson PRO samt Åsa 

Björk från Studieförbundet Vuxenskolan.   

  

Dagens moderator, Göran Wenemark, hälsade därefter Peter Cavala från Länsstyrelsens 

ledningsgrupp i Skåne välkommen. Peter informerade i korthet om länsstyrelsens uppdrag, 

ansvarsområden och prioriteringar. 

 

Därefter pratade Ludvig Hallberg, överläkare i psykiatri, om psykisk hälsa/psykisk ohälsa. 

Han informerade bl a att depression är en vanlig åkomma i Sverige, som dock i värsta fall kan 

leda till självmord. Drygt 1 500 personer/år begår självmord i Sverige. Även ångest och 

missbruk hos äldre leder till psykisk ohälsa. Han avslutade sitt föredrag med att konstatera att 

betydelsefulla relationer är den enskilt viktigaste faktorn för att må bra. 

 

Lars-Olov Nilsson från Civilförsvarsförbundet berättade att det finns 18 frivilliga 

försvarsorganisationer i Sverige. Deras främsta uppgift är att utbilda, informera och hjälpa. 

Det totala försvaret består av dels civilt, dels militärt försvar. För den enskilde individen är 

skriften ”Om krisen eller kriget kommer”, som delats ut till alla hushåll, informativ. 

 

  

Efter lunch 

Veronica Sjölin från Förbundskansliet, marknadschef och ansvarig för kommunikation, 

informerade om Skandias nya regler from ¼ 2019. De nya reglerna berör primärt endast nya 

medlemmar och innebär att försäkringen blir tidsbegränsad - upphör efter 85 års ålder. 

Veronica gav också en del rekryteringstips samt slog ett slag för förbundets intranät, där man 

kan finna värdefull information och en mängd hjälpmedel vid marknadsföring, mässor m m. 

Veronica avslutade sitt anförande med att nämna att SPF fyller 80 år i år. SPF bildades i 

Göteborg den 5/9 1939. Firandet sker bl a i Göteborg den 2/9. 

 

Efter varje framträdande överlämnade moderatorn som tack en present till föreläsarna. 

 

Därefter fortsatte förhandlingarna. 
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Protokoll fört vid SPF Skånedistriktets årsstämma 2019-04-04 

på Scandic Star Hotell i Lund. 
 

 

§ 1  

Stämman Ordföranden Peter Lindgren hälsar alla välkomna till 2019 års distrikts-  

öppnas  stämma och förklarar den öppnad. 

 

 

§ 2  Stämman beslutar 

Val av mötes-  att enligt valberedningens förslag utse följande funktionärer för stämman: 

funktionärer Ordförande:                  Gunnar Edebrand, Malmö 

 Vice ordförande:  Lars Carlstedt, Tomelilla 

 Sekreterare:  Marianne Flygare, Bunkeflostrand 

 Protokolljusterare:  Rolf Nilsson, Ängelholm  

    Åke Emilsson, Eslöv 

 Rösträknare:  Björn Falkenström, Helsingborg 

    Philip Ohlsson, Brösarp 

    Rolf Nilsson, Ängelholm 

 Britt Stenkil, Södra Sandby 

 Åke Emilsson, Eslöv samt 

 Gun Söderstedt, Kristianstad 

                                                              

§ 3 Stämman beslutar 

Förhandlings- att fastställa följande förhandlingsordning: 

ordning Ordet begärs med namn och rubrik. Inlägg sker med mikrofon. 

 Endast styrelse, ombud och revisorer har rätt att delta i förhandlingarna. 

 Ekonomiansvarig får föredra och ha inlägg i administrativa frågor. 

 Undantag: Medlem inom distriktet som inte är ombud får närvara vid 

 stämman. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning 

 väckts av medlemmen men äger i övrigt yttranderätt endast om stämman så 

 beslutar.  

 a)   yrkande sker skriftligt. 

b)   eventuell sluten votering sker på en och endast en plats i lokalen och kan 

       endast göras med, vid dagens inregistrering, utlämnade röstsedlar. 

 c)   försöksvotering i sakfrågor får användas genom användande av röstkort. 

 

§ 4 Stämman beslutar 

System vid röst- att fastställa följande: 

räkning vid ev a) Röstkortsräkning sker genom att salen delas upp i tre delar. Två rösträk- 

omröstning eller     nare räknar på varje del. Rösträknarna i varje sektion räknar oberoende av  

sluten votering       varandra och jämför. 

 b) Vid sluten omröstning används en röstlängd och en urna 

c) Röstsedel ska innehålla samma antal namn som det antal ledamöter som  

    ska väljas. De nominerade som fått flest röster väljs. 

   

§ 5 Vid ankomsten till stämman har 135 personer, ombud samt 9 distriktsstyrelse- 

Justering av ledamöter, registrerats. Därmed anses röstlängden justerad. 

röstlängden 

 



 

 

§ 6 

Stämmans Kallelse till stämman har skickats till föreningarna med e-post den 14 februari 

utlysande och har funnits på hemsidan sedan januari. Samtliga handlingar har funnits 

tillgängliga på hemsidan sedan den 21 mars. 

  Distriktsstämman förklaras därmed utlyst i stadgeenlig ordning. 

 

 

§ 7   Styrelsens förslag till föredragningslista har varit utsänd med handlingarna. 

Föredragnings- Stämman beslutar  

lista att fastställa föredragningslistan. 

 

§ 8 Presidiet meddelar att justering av protokoll från stämman sker på 

Protokoll- kansliet i Höör onsdagen den 10 april kl 12.30. 

justering   

 

 

§ 9 Verksamhetsberättelsen för 2018 har funnits tillgänglig på hemsidan from 13  

Verksamhets- mars. Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik och  

berättelse 2018 ger deltagarna möjlighet för inlägg.  

  Därefter beslutar stämman   

 att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för år 2018  till 

handlingarna. 

 

§ 10 Morten Kehler föredrar årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. 

Räkenskaper Den läggs därefter till handlingarna.   

 

§ 11  Revisor Berne Jönsson föredrar revisionsberättelsen och föreslår att stämman 

Revisions- beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

berättelse 

 

§ 12  

Fastställande av Stämman beslutar 

Resultat- och att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2018.  

balansräkning 

 

§ 13 Stämman beslutar  

Ansvarsfrihet att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

 för verksamhetsåret 2018. 

 Distriktsstyrelsens ledamöter deltar inte i beslutet. 

 

§ 14  Valberedningen föreslår oförändrat att 36 400 kronor (80 % av prisbasbeloppet) 

Arvode fördelas inom styrelsen, att 7 280 kronor (16 % av prisbasbeloppet) fördelas 

 inom revisionen samt att sammanträdesarvodet ska uppgå till 364 kronor 

 (0,8 % av prisbasbeloppet) per protokollfört sammanträde med styrelsen, 

 valberedningen samt övriga kommittéer och arbetsgrupper styrelsen  

 beslutat om. 

 Stämman beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 



 

§ 15 Valberedningen föreslår att reseersättningar och traktamenten ska utgå  

Rese- och enligt Skatteverkets bestämmelser.  

traktaments-        Stämman beslutar 

ersättning enligt valberedningens förslag. 

 

 

§ 16  Distriktsstyrelsen föreslår att årsavgiften till distriktet år 2020 ska vara  

Årsavgift  oförändrad 30 kronor. (Förbundsavgiften är 160 kr, vilket innebär totalt 190 

kr.) 

 Stämman beslutar  

 att årsavgiften till distriktet år 2020 ska vara 30 kronor. 

 

§ 17  Morten Kehler kommenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget  

Verksamhets- för år 2019. 

plan och budget Stämman beslutar 

för 2019 att godkänna verksamhetsplan och upprättad budget för 2019. 

 

§ 18 Stämman beslutar 

Antal ombud  att vid distriktsstämman 2020 ska antal ombud per förening vara 1+1 vid  

vid distrikts- 301 medlemmar, +1 vid 601 medlemmar, + 1 vid 901 medlemmar osv enligt 

stämma 2020 medlemsantal 31/12 kl 24.00.  

 

§ 19 Valberedningen föreslår att distriktsstyrelsen ska bestå av oförändrat  

Antal styrelse- 11 ledamöter, ordförande och 10 ledamöter. 

ledamöter Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 

 ordförande och tio ledamöter. 

 

§ 20 Valberedningen föreslår distriktsstämman att till ordförande i distriktsstyrelsen 

Val av distrikts- för ett år välja Peter Lindgren, Ystad. 

ordförande Stämman beslutar enhälligt 

 att för ett år välja Peter Lindgren till ordförande i distriktsstyrelsen. 

 Peter Lindgren tackar för förtroendet. 

 

§ 21 Val av sex (6) styrelseledamöter  

Val av styrelse- Valberedningen föreslår  

ledamöter May Öberg, Helsingborg, omval 2 år 

 Ulla Arvidsson, Kristianstad, omval 2 år 

 Mats Johansson, Träne-Djurröd, nyval 2 år 

 Hans Bengtsson, Barkåkra, nyval 2 år 

 Anna-Stina Karlsson, Malmö, nyval 2 år 

 Christina Hedlund, Bjärred, fyllnadsval 1 år. 

 Stämman beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

  

Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är  

Rolf Gårdmo, Ljungbyhed, Anneli af Klinteberg, Staffanstorp, Knut Sigander, 

Ystad och Göran Wenemark, Eslöv.  

  



Ann-Mari Storm, Lund, Gunvar Grevstig, Malmö, Christer Nordin, Förslöv 

och Ronny Larsson, Simrishamn, har avsagt sig omval. 

 

§ 22 Valberedningen föreslår till revisor för två (2) år  

Val av revisor omval av Berne Jönsson, Stångby. 

 Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.  

 Kvarstående som revisor ytterligare ett år är Sven Nivestam, Malmö. 

 

§ 23 Valberedningen föreslår till revisorsersättare för två (2) år  

Val av revisors- Kerstin Andersson, Tollarp, nyval. 

ersättare Gert Walméus, Helsingborg, kvarstår ytterligare ett år.  

 Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.     

 

§ 24 Valberedningen föreslår som ersättare i Region Skånes Pensionärsråd, CPR, 

Val av ersättare Karin Hultén, Simrishamn, fyllnadsval. 

i CPR 2019- Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

2022 

 

§ 25 Valberedningen består av 7 ledamöter. 

Val av valbered- Stämman beslutar 

ning Omval på två år av   

 Björn Falkenström, Helsingborg (sammankallande), Rolf Nilsson, 

Ängelholm, Britt Stenkil, Södra Sandby och Åke Emilsson, Eslöv. 

 

Philip Olsson, Brösarp, Gun Söderstedt, Kristianstad och Anders 

Persson,Färlöv kvarstår ytterligare ett år. 

 

§ 26 

Avtackning  Distriktsordförande Peter Lindgren avtackar avgående styrelseledamöter Ann-

Mari Storm, Lund och Gunvar Grevstig, Malmö samt presidiet och överlämnar 

blommor.  

 

§ 27  Den nya styrelsen presenterades. Därefter avslutade distriktsordföranden   

Avslutning distriktsstämman. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

  

 

Marianne Flygare                                          Gunnar Edebrand 

sekreterare                                                     ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

Rolf Nilsson  Åke Emilsson                               


