
Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Berga den 21 februari 2022.

§1
Ordföranden Erland Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2
Bruno Edgarsson höll parentation med diktläsning, vacker musik och  ljuständning för
medlemmar som avlidit under det gångna året.

§3
Bruno Edgarsson valdes till mötesordförande.

§4
Lena Ivarsson valdes till sekreterare för mötet.

§5
Till justeringsman och rösträknare valdes Allan Johansson.

§6
Kallelsen till mötet godkändes.

§7
Dagordningen godkändes.

§8
Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1) lästes upp och godkändes.

§9
Resultat och balansräkning (Bilaga 2) redovisades.

§10
Revisionsberättelsen (Bilaga 3) lästes upp.

§11
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

§12
Budget för 2022 (Bilaga4) presenterades och fastslogs.

§13
Ersättning till styrelsen fastställdes till att även detta år uppgå till 999 kr vardera till
ordförande, kassör, sekreterare och hemsideansvarig.

§14
Medlemsavgiften för 2023  beslutades bli oförändrad, 230 kr.

§15
Avgiften för vänmedlemskap beslutades bli oförändrad, 50 kr.



§16
Styrelsen beslutades även i fortsättningen bestå av sju ordinarie medlemmar och två
ersättare.

§17
Erland Andersson avgick som ordförande. Thage Andersson valdes till ny ordförande på ett
år.

§18
Eva Petersson och Iréne Andersson valdes förra året på två år och sitter därför kvar i
styrelsen ytterligare ett år.
Anders Andersson och Aino Karlsson omvaldes som ordinarie styrelseledamöter på två år.
Anita Högvall valdes till ny ledamot på två år.
I ett tilläggsval valdes Lena Ivarsson till sekreterare på ett år.

§19
Eva Svensson och Errol Ekelund omvaldes som suppleanter på ett år.

§20
Bertil Johannesson och Karl-Erik Ivarsson omvaldes som revisorer på ett år.

§21
Rolf Ektoft valdes som revisorsuppleant på ett år.

§22
Som ombud på distriktsstämman i Ryssby den 22 mars valdes Thage Andersson, Karl-Erik
Ivarsson och Lena Ivarsson.
Som suppleanter valdes Allan Johansson och Eva Petersson.

§23
Som representant till KPR valdes Bengt Tonnvik och som ersättare valdes Erland
Andersson.

§24
Till valberedning valdes Allan Johansson, Birgitta Johansson och, som sammankallande,
Erland Andersson.

§25
Ingrid Spång och Lena Lindström fick en blomma som tack för arbete inom föreningen.
Bruno Edgarsson tackades med en blomma för att ha varit mötesordförande.
Erland Andersson tackades med en blombukett för sitt utmärkta arbete som föreningens
ordförande.

§26
Erland Andersson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Lagan den 21 februari 2022



Lena Ivarsson
Sekreterare

Bruno Edgarsson                               Allan Johansson
Ordförande                                        Justeringsman


