
1.

2.

3.

1. Distriktsstämman öppnas.

Årsstämma 2021 SPF Seniorerna
Skånedistriktet 15 april 2021 kl 9.00–
14.30 - Reviderad 7/4
Detta är föredragningslista och på stämmodagen det omröstningsformulär som man skall 
svara i (Länk kommer på stämmodagen). Svar skickas preliminärt in senast kl 14.30 den 
15 april. 

(Vänligen avstå från att trycka på knappen "begär redigeringsåtkomst" i fältet till höger!) 

Behöver du kontakta distriktskansliet eller hitta handlingar (finns på hemsidan), så finns 
informationen i det e-postmeddelande som länken till detta dokument kom med. Har du 
problem med tekniken? Ring 0413-291 14 eller 0413-291 50. 
E-post: spf.skane@telia.com 

Du ombeds först ange ditt namn, förening och e-postadress för registrering. Denna 
information används endast för registrering, att säkerställa röstningen och kommer att 
raderas sedan.

*Obligatorisk

Välkommen till vår digitala stämma! Ange ditt namn. (Denna information används
endast för att säkerställa röstningen och kommer att raderas sedan). *

Ange din förenings namn. Utelämna gärna SPF och Seniorerna. (Denna
information används endast för att säkerställa röstningen och kommer att
raderas sedan). *

Ange här din e-postadress. (Denna information används endast för att säkerställa
röstningen och kommer att raderas sedan). *

mailto:spf.skane@telia.com


4.

Markera alla som gäller.

a) Ordförande: Siw Persson

b) Vice ordförande: Gunnar Edebrand

c) Sekreterare: Marianne Flygare

d) Protokolljusterare/rösträknare: Åke Emilsson och Gun Söderstedt

5.

Markera endast en oval.

Jag har läst ovanstående och bifaller hanteringen.

Jag har läst ovanstående och motsätter mig hanteringen.

4. System för rösträkning: Rösträkning sker automatiskt utifrån detta formulär.

5. Justering av röstlängden sker i efterhand, idag den 15/4 kl 14.00, när alla
formulär har kommit in.
Efter sista punkten trycker du på knappen <SKICKA> och din röst är avgiven gällande alla frågor.

2. Val av mötesfunktionärer: Mötet genomförs via e-post samt detta formulär,
och därmed utan närvarande presidium. Inkomna synpunkter och rösträkning
hanteras av distriktskansliet. Av valberedningen föreslagen ordförande, Siw
Persson, är i kontakt med distriktskansliet under mötesförfarandet.
Valberedningen föreslår (markera förslag du bifaller):

3. Förhandlingsordning: Distriktsstyrelsen (DS) föreslår att stämman genomförs
utan fysiskt möte med hjälp av e-post, digitalt möte och röstningsformulär till
ombud och övriga röstberättigade. För ombud utan internet kan röstning ske per
telefon den 15:e april mellan klockan 9.00–13.00, tel. 0413-291 14 eller 0413-291
50. Ombuden har haft möjlighet att inkomma med yrkanden i förväg (senast den
6 april) eftersom det praktiskt blir omöjligt att införa yrkanden etc. i detta
röstformulär på stämmodagen.



6.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

7.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

8. Tid och plats för justering av protokoll: På grund av rådande omständigheter
sammanställs protokollet av distriktskansliet och skickas till berörda personer för
underskrift och justering. Protokolljusterare får även tillgång till underlagen i detta
formulär.

8.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

6. Distriktsstämman utlyst i stadgeenlig ordning: Kallelse har skickats med e-
post/brevpost, samt publicerats på hemsidan 2021-02-24. Alla handlingar var
ombuden tillhanda på hemsidan senast 2021-04-01. Kan stämman anses vara
utlyst i stadgeenlig ordning?

7. Fastställande av föredragningslistan: Föredragningslistan är publicerat på
hemsidan enligt ovan. Kan föredragningslistan fastställas?

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020: Verksamhetsberättelsen är
publicerad på hemsidan. Kan den anses föredragen?



9.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

10.

11.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

12.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

10. Föredragning av räkenskaper: Räkenskaperna är publicerade på hemsidan.
Möjlighet att lämna eventuella synpunkter finns i punkt 10.1. Kan räkenskaperna
anses föredragna?

10.1. Synpunkter på räkenskaperna (frivilligt):
Utrymme för svar. För ny rad kan man trycka "enter"

11. Revisionsberättelse: Revisionsberättelsen är publicerad på hemsidan. Kan
den anses föredragen?

12. Fastställande av resultat- och balansräkning: Kan stämman fastställa
resultat- och balansräkningen?
Resultat- och balansräkning finns i det dokument som kallas Förvaltnings- och revisionsberättelse.



13.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

Jag tillhör distriktsstyrelsen och kan inte rösta i denna fråga (totalt 11 svar
förväntas i denna ruta).

14.

Markera endast en oval.

Bifall

Avslag

15.

16.

Markera endast en oval.

Bifall

Avslag

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Kan stämman lämna ansvarsfrihet för
styrelsen 2020?

14. Fastställande av arvode: Arvode fastställs t.o.m. nästa stämma 2022.
Valberedningens förslag per 2020-12-07 p.9. (Fast arvode: styrelsen 80% av
prisbasbelopp (PB). Revisorer 16% av PB, 37.840:– resp. 7.568:–. Mötesarvode:
0,8% av PB, 378:–).

14.1. Synpunkter på arvode (frivilligt):
Utrymme för svar. För ny rad kan man trycka "enter"

15. Reseersättning och traktamente: Valberedningens förslag per 2020-12-07 p.
11. (I enlighet med Skatteverkets regler för skattefri bilersättning 18,50 kr/mil och
skattefri traktamente i samband med övernattning).



17.

18.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Ja

Nej

19.

20.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

15.1. Synpunkter på reseersättning och traktamente (frivilligt):
Utrymme för svar. För ny rad kan man trycka "enter".

16. Behandling av inkommen frågeställning från SPF Seniorerna Araslöv genom
Tommy Stjernqvist, ang. avräkningsdagen för medlemsavgifter (31/12).
Klarläggande har presenterats i stämmohandlingarna. Kan förklaringen
accepteras?

16.1 Synpunkter på frågeställning och klarläggande ovan (frivilligt):
Utrymme för svar. För ny rad kan man trycka "enter".

17. Fastställande av årsavgift till Distriktet år 2022: Oförändrad. Distriktsavgift:
30 kr. Förbundsavgift: 160 kr. Totalt: 190 kr, utöver föreningsavgiften. Kan vi
bifalla oförändrad distriktsavgift på 30 kr?



21.

22.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

23.

24.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Bifall

17.1. Synpunkter på årsavgiften (frivilligt):
Utrymme för svar. För ny rad kan man trycka "enter".

18. Fastställa budget för år 2021: Budgetförslaget är publicerat på hemsidan.
Möjlighet att lämna eventuella synpunkter finns i punkt 18.1. Kan budgetförslaget
antas?

18.1. Synpunkter på budgetförslaget (frivilligt):
Utrymme för svar. För ny rad kan man trycka "enter".

19. Fastställande av antal ombud till Distriktsstämman år 2022: Förslaget är
oförändrad, dvs: Antal ombud per förening är 1 + 1 vid 301 medlemmar + 1 vid
601 medlemmar + 1 vid 901 medlemmar osv. Medlemsantal som gäller per 31/12
kl. 24.00. Kan stämman bifalla förslaget om oförändrat antal ombud?



25.

26.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

27.

19.1. Synpunkter på fastställande av antal ombud till Distriktsstämman år 2022
(frivilligt):

Utrymme för svar. För ny rad kan man trycka "enter".

20. Beslut om antal styrelseledamöter (11): Valberedningens förslag per 2020-
12-07 p. 12: Tio plus ordförande, totalt elva (11) personer. Kan valberedningens
förslag om antal styrelseledamöter antas?

20.1. Synpunkter på antal styrelseledamöter (frivilligt):
Utrymme för svar. För ny rad kan man trycka "enter".



28.

Övrigt:

Markera alla som gäller.

Ja

Nej

29.

Markera alla som gäller.

May Öberg, Kärnan Helsingborg (omval)

Hans Bengtsson, Barkåkra (omval)

Ulla Arvidsson, Wä Kristianstad (omval)

Anna-Stina Karlsson, Petri Malmö (omval)

Leif Singbrant, Gillhög Löddeköpinge (fyllnadsval på ett år efter Rolf Gårdmo)

Lisbeth Ek, Sundet Helsingborg (nyval - Valberednings nominering)

Ingrid Gustavsson, Sydöstra Helsingborg (nyval - Nominering från tre
Helsingborgsföreningar)

21. Val av distriktsordförande för ett år (omval): Valberedningens förslag per
2020-12-07 p. 13: Knut Sigander, nuvarande ordförande, Ystad. Det har inte
inkommit andra nomineringar. Kan stämman välja Knut Sigander som
distriktsordförande för ytterligare ett år?

22. Val av sex styrelseledamöter: Styrelsen består av elva ledamöter. Anneli af
Klinteberg, Gunbritt Johansson, Christina Hedlund och Göran Wenemark är
valda fram till stämman 2022. Mats Johansson har avböjt omval. Rolf Gårdmo,
som är vald fram till stämman 2022, har den 5 april avsagt sig
styrelseuppdraget. Valberedningens förslag per december 2020: Fyra omval –
May Öberg, Hans Bengtsson, Ulla Arvidsson, Anna Stina Karlsson - och ett nyval
på 2 år – Lisbeth Ek, Helsingborg. Valberedningens förslag till fyllnadsval på ett
år efter Rolf Gårdmo är Leif Singbrant, Löddeköpinge. Företrädare för SPF
föreningarna Rydebäck, Möllan, Kärnan och SAM Helsingborg nominerar den 5
april Ingrid Gustavsson, Helsingborg, för nyval på två år. (Markera de personer
du vill välja - max sex personer)



30.

Markera alla som gäller.

Ja

Nej

Jag tillhör distriktsstyrelsen och kan inte rösta i denna fråga (totalt 11 svar förväntas i
denna ruta).

31.

Markera alla som gäller.

Ja

Nej

Jag tillhör distriktsstyrelsen och kan inte rösta i denna fråga (totalt 11 svar förväntas i
denna ruta).

32.

Markera alla som gäller.

Ja

Nej

23. Val av av en revisor för 2 år (ett omval på 2 år): Sven Nivestam, Malmö, är vald
fram till stämman år 2022. Valberedningens förslag per december 2020: Omval
av Berne Jönsson, Stångby, på 2 år. Det har inte inkommit ytterligare
nomineringar. Kan vi välja Berne Jönsson?

24. Val av revisorersättare (ett omval på 2 år): Gert Walméus är vald fram till
stämman år 2022. Valberedningens förslag per december 2020: Omval av
Kerstin Andersson på 2 år. Det har inte inkommit ytterligare nomineringar. Kan vi
välja Kerstin Andersson?

25. Fyllnadsval efter Knut Sigander i Region Skånes Pensionärsråd, CPR.
Valberedningen föreslår per december 2020: Christer Sterning, Ystad. Det har
inte inkommit ytterligare nomineringar. Kan vi välja Christer Sterning?



33.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Jag bifaller styrelsens förslag.

Jag avslår styrelsens förslag.

34.

Markera alla som gäller.

Björn Falkenström, Helsingborg (omval)

Gunnar Edebrand, Malmö (Nyval - Nominering från tre Helsingborgsföreningar)

35.

Övrigt:

Markera alla som gäller.

Ja

Nej

28. Övriga frågor: Det har inte inkommit några övriga frågor och denna punkt
behandlas därför inte.

26. Styrelsen föreslår att antalet ledamöter i valberedningen bestäms till fem (en
miskning med två).

27 a) Val av Valberedningens ordförande på två år. Markera den person du vill
välja (max en person)

27 b) Val av övriga ledamöter i valberedning. Ett omval på 2 år. Gun Söderstedt,
Anders Persson och Philip Ohlsson är valda fram till stämman 2022.
Valberedningen föreslår omval för två år Åke Emilsson, Eslöv. Det har inte
kommit fler nomineringar. Kan vi välja Åke Emilsson?



36.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Ja

Nej

Övrigt:

37.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

29. Avslutning: Distriktsstyrelsen och kansliet tackar alla mötesdeltagare för att
ni kunde vara med i vår andra digitala årsstämma. Tyckte ni att detta fungerade
bra?

30. Synpunkter på detta digitala mötesförfarande (frivilligt):

 Formulär

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

