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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Älvsborg, Göteborg den 8 februari 2022 
Plats: Epumeniakyrkan Fiskebäck, Citrusgatan 15, Västra Frölunda 

 
 
 

1. Årsmötet öppnades 
Ordförande Bo Stenberg öppnade årsmötet med att hälsa de närvarande och de som deltar 
via Zoom välkomna. 

 
2. Val av ordförande att leda årsmötet 

Till ordförande valdes Bo Stenberg. 
 

3. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Lillemor Fohlin 

 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Till att justera dagens protokoll valdes Barbro Nyman och Anders Järlebratt. 
 

5. Fastställande av röstlängd 
Presenterad närvarolista godkändes som röstlängd. 
   

6. Mötets stadgeenliga utlysande 
Datum för årsmötet har meddelats i programutskick via gruppmejl och post samt på 
föreningens hemsida. Fastställdes att mötet har utlysts enligt stadgarna. 

 
7. Mötets godkännande av dagordning 

Den framlagda dagordningen godkändes. 
 

8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse för 2021 redovisades av mötets ordförande. 

 
9. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelse för 2021 redovisades av Ing-Britt Bjerklind. 

 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkningen för 2021 fastställdes. 
      

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021. 

 
12. Fastställande av Verksamhetsplan och budget för 2022 

Mötet tillstyrkte presenterad Verksamhetsplan och Budget. 
 

13. Fastställande av medlemsavgifter för 2023 
Mötet beslöt att behålla oförändrad avgift (300 kr/person och kalenderår). 
 

14. Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse och funktionärer 2022 
Uppdrogs åt styrelsen att se över och komma med förslag till ersättningar till årsmötet 2023. 

 
15. Behandling av inkomna motioner och/eller förslag från styrelsen. 

Fanns inga att behandla. 
 

16. Fastställande av antal styrelseledamöter för år 2022 
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att 6 ledamöter skall ingå i styrelsen 
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17. Val av ordförande för 2022 
Till ordförande valdes Bo Stenberg, omval 1 år 

 
18. Val av övriga styrelseledamöter för 2022 

I enlighet med valberedningens förslag valdes 
Märta Carlsson   omval 2 år 
Lillemor Fohlin   omval 2 år 
Gudhrun Järlebratt   omval 2 år 
Ewa Öhman   fyllnadsval 1 år 
Lars-I Persson   fyllnadsval 1 år  

 
19. Val av 2 revisorer samt ersättare för 2022 

I enlighet med valberedningens förslag valdes 
Eva Ramér och Ing-Britt Bjerklind till ordinarie omval 1 år 
Bengt Wahlgren som ersättare  omval 1 år 
 

20. Val av ombud till pensionärsråd 2022 
Ewa Erikson   omval 1 år 
Gudhrun Järlebratt    nyval 1 år 
 

21. Val av ombud och ersättare till distriktets årsstämma den 30 mars 2022 
Föreningen har rätt till 4 ombud. Beslöts att uppdraga styrelsen att utse ombud 

 

22. Fastställande av antal ledamöter i valberedning samt val av densamma 
Fastställdes till 2 ledamöter och till valberedning utsågs Barbro Nyman och Astrid Sjöberg (omval 
på båda). 
 

23. Övriga frågor som föranmälts 
Fanns inga att behandla 

 

24. Årsmötet avslutades 
Avgående ledamöter och funktionärer kommer att bjudas in till månadsmötet den 8 mars för 
att avtackas för sina insatser i föreningen.  
 
Dagens ordförande avslutade mötet med att tacka för visat intresse. 
 
 
 
 
 
 
Bo Stenberg   Lillemor Fohlin 
 
 
 
 
 
 
Barbro Nyman   Anders Järlebratt 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


