
Protokolt fört vid Årsmöte med SPF Seniorerna Berga 2O2t-07-L9

Plats Missionskyrkan Lagan

§1 Ordföranden Erland Andersson hälsade närvarande välkomna och öppnade mötet

§Z Mötet började med parentation för sex avlidna medlemmar.
Birgitta och Bengt lvar Johansson tände ljus och höll en tyst minut. Musik av Björn Skifs

och Ted Gärdestad spelades, och Birgitta läste dikter av Bo Setterlind

§3 Erland Andersson valdes som ordföranden för mötet.

§+ Till sekreterare valdes Kjell Petersson.

§S Att justera protokollet tillika rösträknare valdes Laila Wessman.

§O Kallelsen till Årsmötet vilket annonserades genom Smålänningen, Hemsidan och

Facebok godkändes.

§7 Dagordningen godkändes.

§a Verksamhetsberättelsen var inte så fyllig i år, men det framgick att medlemsantalet
ej påverkats nämnvärt. Vivar vid årets slut 214 st. +7 st. vänmedlemmar.

Nya medlemmar 12 st. avlidna 6 st. samt utflyttade 3 st.

§g Kassören redovisade resultat och balansräkning vilket godkändes.

§10 Revisionsberättelsen redovisades att allt var utan anmärkning.

§11 Mötet var eniga om att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2020.

§12 Mötet godkände Budgeten för år }OZL.

§L3 Mötet godkände ersättningen till styrelsen. (999:-/år)

§14 Mötet godkände årsavgiften för nästkommande är 2O22. (230-lär)

§15 Mötet godkände årsavgiften för vänmedlem. (50:-/år)

§16 Mötet godkände antalet styrelseledamöter. (7 st)

§17 Val: Erland Andersson omvaldes som Ordförande (1år)

§18 Val: Till Kassör omvaldes Eva Pettersson. Till Ledamöter omvaldes lrene Andersson

men en blir vakant tillsvidare. (2 år)

§19 Val: Till Styrelsesuppleanter omvaldes Eva Svensson och Errohl Ekelund (1 år)

§20 Val: Till Revisor omvaldes BertilJohannesson men eftersom Göran Johansson önskade

avgå Nyvaldes Karl-Erik lvarsson (1år)

§21 Val: Till Revisorsuppleant omvaldes lngrid Spåne {1år)



§22 Distriktstämman har genomförts digitalt med deltagande av Erland Andersson

Thage Andersson och Karl-Erik lvarsson

§23 Till representant och ersättare till KPR omvaldes Erland Andersson och Bengt Tonnvik.

§24 Val av valberedning. Styrelsen tillsammans med övriga medlemmar får i uppdrag att
under hösten ta fram två medlemmar till valberedningen. v

§25 lnga inkomna motioner. Ett stort tack framfördes för styrelsens arbete under året.

Med en blomma avtackades Kjell Petersson, Göran Johansson och Karin Yngvaldsson

för arbetet i föreningen. Ett tack till Birgitta och Bengt-lvar för den fina parentationen.

§26 Erland hoppades de beslut vi tagit ska vara till gagn för föreningen och ser fram emot

att hitta stimulerande aktiviteter så vi kan mötas och ha trevligt tillsammans.

Med de orden avslutade han mötet.

Vid protokollet Justeras

ffix Laila Wessman


