Protokoll fört vid Årsmöte med SPF Seniorerna Berga 2019-02-18
§ 1	Årsmötet öppnades av Erland Andersson. 
§ 2	Bruno Edgarsson höll en parentation över fyra medlemmar som 	avlidit under 2018. Efter en tyst minut tände Bruno ett ljus för var och en och läste dikten Den gamle av Dan Andersson och Rita Engebretsens sång Ge mig blommor mens jag lever. Iréne Månsson och Lars-Ove Johansson framförde några sånger och avslutade med Stad i ljus.
§ 3	Till mötesordförande valdes Bruno Edgarsson.
§ 4	Till sekreterare valdes Iréne Eliasson. 
§ 5	Till att justera protokollet valdes Leif Bengtsson.	
§ 6	Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 7	Dagordningen godkändes,
§ 8	Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.
§ 9	Resultat och balansräkning redovisades av Erland Andersson och 	godkändes.
§ 10	Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.
§ 11	Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 12	Erland Andersson presenterade budgeten för 2019 som godkändes.
§ 13	Ersättningen till ordförande, sekreterare, kassör och webbansvarig  	fastställdes till  999 kronor vardera för verksamhetsåret 2019.

§ 14	Årsavgift för 2020 beslutades vara oförändrad 230 kronor.

§ 15	Årsavgift för vänmedlem beslutades till 50 kronor för 2019.

§ 16	Ett beslut togs att antal styrelseledamöter ska bestå av sju 	ordinarie ledamöter och två suppleanter även i fortsättningen.

§ 17	Till ordförande omvaldes Erland Andersson 1 år.

§ 18	Till ordinarie styrelseledamöter gjordes nyval av Iréne Andersson, 	Eva Pettersson och Kjell Pettersson för 2 år.  

§ 19	Till styrelsesuppleanter omvaldes  Eva 	Svensson 1 år och nyval 1 år 	Errohl Ekelund.

§ 20	Till revisorer omvaldes Bertil Johannesson och Göran Johansson 
	1 år.

§ 21	Till revisorsuppleant omvaldes Ingrid Spång 1 år.

§ 22	Till ombud vid distriktstämman valdes Erland Andersson, Iréne 	Andersson och Thage Andersson. Till suppleanter valdes Allan 	Johansson, Christian Ryd och Kjell Pettersson.

§ 23	Till representant i KPR valdes för 1 år Erland Andersson som 	ordinarie representant och Bengt Tonnvik som ersättare. 	

§ 24	Till valberedningen omvaldes Karin Yngvaldsson, Thore Wessman 	och nyval Bruno Edgarsson. Karin Yngvaldsson är sammankallande.

§ 25	Erland Andersson avtackade Gudrun Karlsson för sitt arbete som 	representant för KPR samt Rose-Marie Thyrman, Uno Thyrman och 	Iréne Eliasson för sitt arbete som styrelseledamöter. Erland 	Andersson fick en blomma av medlemmarna för sin delaktighet och 	sitt engagemang i föreningen. 	

§ 26	Bruno Edgardsson avslutade årsmötet.

Vid protokollet
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