
 

 

                                                                        
 
Protokoll fört vid årsmöte med SPF SENIORERNA ARBRÅ 
den 12 februari 2019 kl. 14.00 i Sockenstugan. 

Marjatta Onkenhout hälsade 28 deltagare varmt välkomna till årsmötet. 
Särskilt välkomnades skrivtolkarna. Före årsmötesförhandlingarna hölls 
parentation över fem medlemmar som avlidit under 2018. 
De hedrades med tänt ljus och Barbro Englund läste upp alla namnen. En tyst 
minut följde och Barbro läste en dikt. 
 
§1  Öppnande 
      Vice ordföranden Marjatta Onkenhout förklarade årsmötet öppnat.  

§2  Val av mötesfunktionärer  
      Beslut: mötet beslutade att välja Leif Jonsson till ordförande, Lillemor Berg  
      Sekreterare, Gun Palmqvist och Sonja Jonsson till justerare tillika rösträknare.       

      Marjatta överlämnade ordet till Leif, som tackade för förtroendet, å presidiets     
      vägnar, att få leda dagens förhandlingar.                                   

§3  Mötets stadgeenliga utlysande 
      Mötet befanns vara utlyst i laga ordning.  

§4  Föredragningslista 
      Den föreliggande föredragningslistan godkändes. 

§5  Styrelsens årsberättelse för 2018 (verksamhet och ekonomi) 
      Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsens rubriker och Marjatta läste 
      slutorden. Kassören Lars-Göran Larsson redogjorde för den ekonomiska   
      berättelsen.  
      Beslut: årsmötet beslutade att med godkännande lägga de båda berättelserna 
      för 2018 till handlingarna.                                                                            Bilaga 1  

§6  Revisorernas berättelse 
        Revisor Leif Jonsson föredrog revisionsberättelsen. 
       Beslut: att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.                Bilaga 2           

  §7  Beslut om resultat- och balansräkning  
        Beslut: att fastställa 2018 års resultat och tillgångar att överföras i ny räkning till 2019.    

  §8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
        Revisorerna förslog full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
        Beslut: årsmötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för       
        verksamhetsåret 2018. 
        Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet.  

§9  Fastställande av reseersättningar 
      Det föreslogs oförändrad reseersättning; 18.50 kr/mil skattefritt. 
      Beslut: att fastställa reseersättningen för 2019 till 18.50 kr/mil skattefritt. 
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§10 Behandling av motioner 
       Inga motioner hade inkommit  

§11 Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 
      Lars-Göran Larsson redovisade budgetförslaget.  
      Lillemor Berg föredrog förslaget till verksamhetsplan. 
      Beslut: årsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2019,  
      att godkänna den föreliggande verksamhetsplanen för 2019.                       Bilaga 3 

§12 Fastställande av årsavgift för 2020 
 Förslag förelåg om oförändrad årsavgift. 
 Beslut: att fastställa årsavgiften för år 2020 till 280 kr.       

§13 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt ersättare 
       Valberedningen förslår 5 ordinarie och två ersättare. 
 Beslut: att antalet ledamöter fastställs till fem samt två ersättare.     

§14 Val av ordförande för ett år 
       Valberedningen hade inget förslag på ordförande. 
        Beslut: att ordförandeposten får vara vakant och att styrelsen inom sig får hantera frågan.  

§15 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter           

       Lars-Göran Larsson, Barbro Englund har ett år kvar av mandattiden.        
       Valberedningens förslag lades fram. 
       Beslut: årsmötet beslutade att enligt valberedningens förslag att till ordinarie ledamöter 
       välja Marjatta Onkenhout och Lillemor Berg, omval, för en tid av två år samt Eric 
       Persson, nyval, för en tid av ett år.           

§16 Val av ersättare för styrelseledamöter 
       Beslut: att enligt valberedningens förslag välja Rinus Onkenhout, omval och Lilian  
       Hedblom, nyval, till ersättare i styrelsen, för en tid av ett år.  

§17 Val av revisorer jämte ersättare  
       Ordföranden föredrog valberedningens förslag. 
       Beslut: att enligt valberedningens förslag välja och Leif Jonsson och Tord Jacobsson, båda 
       omval, till revisorer samt till revisorsersättare välja Freddy Klaffmo, nyval. Samtliga väljs      
       för ett år.    

§18 Val av ombud till distriktets årsstämma 
       Valberedningen föreslår att styrelsen utser ombuden. 
 Beslut: enligt valberedningens förslag.  

§19 Val av KPR ombud 
       Valberedningen förslår omval.  
       Beslut: att utse Barbro Englund till KPR-ombud med Lillemor Berg om ersättare.    
       Båda väljs för ett år. 

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
      Beslut: att inte fastslå antal ledamöter skall ingå i valberedningen. 
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§21 Val av valberedning   
       Gunilla Lundkvist har avsagt sig omval. Då vi inte har förslag på nya ledamöter till    
       valberedningen föreslås att styrelsen får uppdraget att hitta nya ledamöter och att   
       sammankallande utses när valberedningen är utsedd.   
       Beslut: att enligt förslaget ge styrelsen uppdrag att hitta nya ledamöter till 
       valberedningen och att därefter utse sammankallande. 

§22 Övriga val  
       Elsie Brunzell, Ing-Lis Rodin och Britt Eriksson har avsagt sig uppdraget i köksgruppen. 
       Valberedningens förslag föredrogs.        
       Beslut: årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att för ett år välja:            

a) Marjatta Onkenhout som ansvarig för aktivitetsgruppen Frisk och Hälsovård   
     b)  Kristina Pennlöv, omval, till webbansvarig 

 c)  att utgöra köksgrupp med Lena Forsell som ansvarig, Leif Jonsson, Kjell Sköld 
      och Britt Löfgren samtliga omval samt nyval av Inger Svedlund, Freddy Klaffmo 
      och Elisabeth Saur KJlaffmo. 

   d)  Rinus Onkenhout, omval, till trafikansvarig. 

§23 Avslutning 
       Mötesordföranden Leif Jonsson tackar för oss och förklarar årsmötet avslutat. 
        

 
Avtackningar   
       Marjatta lämnar varsin chokladask till Leif och Lillemor för insatsen i årsmötet. 
       Elsie Brunzell, Inglis Rodin och Britt Eriksson avgår ur köksgruppen. 
       Gunilla Lundkvist avgår som valberedare.        
       Samtliga får ett STORT TACK och applåder för sina insatser.  
       Britt Eriksson får en vårlik Blombukett. Elsie och Inglis var inte närvarande men 
       får sin blombukett lämnad i hemmet                                
       Gunilla får en chokladask också den lämnad i hemmet 
     
       

Justeras den 26 februari 2019 

 
 

………………………………………………………………………………… 
Leif Jonsson                        Gun Palmqvist          Sonja Jonsson 
Mötesordförande                     Justerande                       Justerande  

 
     
                 

…………………. 
Lillemor Berg       

Mötessekreterare  
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 Nu serverades smörgåstårta och och dricka. Nöjda med förtäringen var vi redo för  
         nästa punkt på programmet.   
         
 Dags att hälsa LRF konsulten och juristen Hosam Sager välkommen, som ska ge oss 
         kunskap om familjerätt. Han ställde frågan: varför testamente? Vi lotsades igenom en 
         snårskog av arvsrätt, arvslott, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal m.m. Det var  
         inte  helt lätt att hänga med i det invecklade och svåra juridiska komplex som familjerätt 
         innebär. Hosam gav oss en inblick i det hela som klargjorde en hel del funderingar. 
         Varför testamente?  
         Ett testamente är en reflexion av en vilja, en viljeinriktning för att skydda nära och kära. 
         För en intressant föreläsning om ett svårt ämne får Hosam som ett stort Tack en chokladask 
         och applåder. 
         Tack också till skrivtolkarna som fick en chokladask var och applåder.  
 
 Så var det dragning på årorna och entrébiljetten. Många vinster till en lång rad vinnare,  
          Som kunde gå hem glada och nöjda.  
          Tack alla för at ni var här. Vi ses om knappt en månad den 5 mars här i sockenstugan. 
          Tack för idag! 
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