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Org.nr. 802 444-1829 

 

Protokoll fört vid årsmöte med 

SPF Seniorerna Boken Sölvesborg 

torsdagen den 24 mars 2022 

 
Plats: Nakterhuset 

 

Närvarande: 60 personer varav 57 medlemmar  

Ordförande Lars-Göran Berglund hälsade alla välkomna och särskilt 

välkomnades tre nya medlemmar som var på mötet för första gången. Hälsade 

likaså kyrkoherde Marie Carlsson och dagens underhållare Uno Hellgren 

välkommen. Informerade snabbt om lokalen, utrymnings- och reservutgångar. 

Informerade också att dagens lotterikassa går oavkortat till UNHCR och deras 

hjälp till nödställda i Ukraina. Uppmanade också deltagarna att lägga ett valfritt 

extra bidrag till lotterikassan. 

Därefter lämnades ordet till Iréne Lindén som höll i parentation för 18 

medlemmar som avlidit under 2021. Inger Ericsson tände ett ljus för varje 

namn som lästes upp. 

Iréne Lindén läste dikten "Vårt liv är en vindfläkt" av Nils Ferlin. 

Därefter spelades "I wonder" av Benny Andersson. 

En tyst minut följde för att hedra de avlidna. 

 

Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Lars-Göran Berglund därefter årsmötet 

§1 Val av mötesfunktionärer 

a. Till ordförande för mötet valdes kyrkoherde Marie Carlsson som 

därefter tog över ledningen av årsmötet 

b. Till sekreterare valdes Maj-Britt Larsson. 

c. Till protokolljusterare valdes Jerker Olsson och Lars Joelsson 

d. Till rösträknare valdes Jerker Olsson och Lars Joelsson. 
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§2 Fastställande av röstlängd 

57 medlemmar var röstberättigade. 

§3 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Enligt stadgar ska kallelse annonseras senast 5 veckor innan årsmöte. 

Kallelsen blev utlagd på hemsidan 22-02-04 och i INFO-bladet 22-02-26, 

samt i programbladet som delades ut av styrelsen. I programbladet 

angavs ordinarie årsmötesdag i februari. På grund av Coronapandemi 

fick årsmötet flyttas till dagens datum. 

Kallelsen godkändes. 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen utlagd på hemsidan. 

Dagordningen godkändes. 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 Verksamhetsberättelsen 

lästes upp av Maj-Britt Larsson. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

§6 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 

Kassör Laila Håkansson redogjorde för balans- och resultaträkning för 

2021. 

Inga frågor från medlemmarna. 

§7 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse för 2021 lästes upp av Sven Eng. 

Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Laila Håkansson redogjorde för resultat- och balansräkning för 2021. 

Beslutades att godkänna resultat- och balansräkningen. 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret året. 
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§10 Behandling av verksamhetsplan eller motsvarande inklusive 

budget/budgetramar 

Laila Håkansson redogjorde för budget, vilken godkändes. 

Inga större händelser under året och vi räknar med 0-resultat. 

 

SPF Boken har från kommunen erhållit kommunalt bidrag med 

 18 000 kr. 

§11 Fastställande av medlemsavgifter 

Medlemsavgiften 250 kr är oförändrad. 

§12 Fastställande av arvoden och eventuella ersättningar till styrelse och 

revisorer 

På grund av att styrelsen ökats till nio ledamöter godkändes en ökning 

till 9 000 kr i ersättning. 

Tidigare ersättning 500 kr till revisorerna, beviljades. 

§13 Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit fem veckor före årsmötet. 

§14 Behandling av förslag från föreningsstyrelse 

a/ Nya stadgar antagna av förbundets kongress 2021 

Nya stadgar för distrikt och föreningar från 1 januari 2022 finns på 

hemsidan. 

b/ Godkännande av föreningens drogpolicy 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till drogpolicy, vilken skall 

godkännas vid varje årsmöte. 

§15 Fastställande av antal ombud till nästkommande distriktsstämma 

SPF Boken har 330 medlemmar och får skicka fyra ledamöter. 

§16 Fastställande av antal styrelseledamöter 

Bestämdes att antal styrelseledamöter ska vara oförändrat  

9 st. 
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§17 Val av ordförande, att väljas på 1 år 

Lars-Göran Berglund omvaldes som ordförande. 

§18 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

Se valberedningens anteckningar som bifogas till protokollet. 

Inger Ericsson och Lennart Lindkvist har valt att avgå ur styrelsen. 

Följande personer valdes in i styrelsen. 

Omval av Laila Håkansson på 2 år 

Nyval av Bo Olsson på 2 år 

Nyval av Jan-Axel Andersson på 2 år. 

Nyval av Iréne Lindén på 2 år. 

 

Följande personer ingår dessutom i styrelsen med en mandattid på 1 år: 

Åke Arvidsson, Ingrid Christensen, 

Maj-Britt Larsson och Bertil Nilsson. 

§19 Val av revisorer och ersättare, att väljas på 1 år 

Omval av Sven Eng och Ture Svensson. 

Omval av revisorsuppleant Bengt Åke Fröberg. 

§20 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 

Styrelsen befullmäktigas att utse ombud. 

§21 Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionärsråd (KPR) samt 

regionala pensionärsråd (RPR) 

Inger Ericsson valdes som ordinarie ombud och Iréne Lindén valdes till 

suppleant i KPR och RPR. 

 

§22 Fastställande av antal ledamöter i valberedning 

Beslut om tre ledamöter i valberedningen. 

§23 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen        Omval 

av Sven Andersson, Torsten Persson samt  

Ture Svensson. Till ordförande valdes Sven Andersson. 
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§24 Behandling av öviga frågor som anmälts inför fastställandet av 

dagordningen 

Information om kommande program, resor och aktiviteter 

 Info Vårfest 

Till vårfesten den 10 maj i Listerkyrkan har inbjudan skickats ut till hela 

distriktet. Bussar tar intresserade med till Hällevik. Man beräknar att 

mellan 200-250 kommer till Hällevik. 

Lunch serveras till en kostnad av 200 kr. 

Medverkan av Henrik Videgren Lund och jazzgruppen "Hälleviks Old 

Stars". 

Anmälan och betalning görs till Laila Håkansson. 

Allt om vårfesten finns att läsa på hemsidan. 

 Info resor 

Bertil och Anna-Lena Nilsson berättar om resan till Norrvikens 

trädgårdar den 2 juni. Kostnad 680 kr där ingår buss, entré, guidning, 

lunch och fika i orangeriet. 

 Info Aktiviteter 

Iréne Lindén informerar om kommande aktiviteter. Modevisning på 

Ritz. Hälsoveckan vecka 20. Egna arrangemang digitalt. Hälsans 

"hörnpelare". Osteoporossjuksköterska informerar om benskörhet. 

Pernilla Berntsson pratar om "Foten i centrum". 

 

Den 16 maj kl 9.00 träff hos Ola på "On training" där han visar hur vi kan 

och bör träna. Möjlighet till att "prova på" i grupperna. 

Den 17 maj vandring med Elisabet Knutsson vid Strömbacka pensionat, 

där hemlagad pizza serveras. Kostnad 200 kr. 

 Lars-Göran Berglund påminner om månadsmötet den 7 april där 

naturfotograf Mikael Gustavsson berättar om resa i Sveriges trädgård 

och den 12 maj "Musik ur själ och hjärta" med Leif Brixmark. 

 Innan mötet avslutades presenterade sig de nya styrelsemedlemmarna 

Jan-Axel Andersson och Bo Ohlsson ny. 



Årsmötesprotokoll 2022 - Sida 6 av 6 
 

 

§25 Årsmötesförhandlingarna avslutas 

Marie Carlsson avslutade årsmötet med att tacka för att hon fått 

förtroendet att vara ordförande och att leda förhandlingarna.  

 Marie erhöll en vacker blombukett och tack av Lars-Göran Berglund för 

att hon ledde årsmötet. 

Lars-Göran tackade Inger Ericsson, representant i KPR i många år, för 

hennes arbete där. 

Lennart Lindqvist avtackades för allt arbete som han lagt ner i styrelsen 

under flera år, med bland annat att ordna all underhållning till våra 

månadsmöten, lotterier etc. 

Båda erhöll vacker blombukett. 

 Efter förhandlingarna underhöll Uno Hellgren med "Musiken i mitt liv". 

Han berättar om hur han som ung grabb kom med i Listers Blås, för att 

efterhand gå in som ledare och dirigent för orkestern. Han är också 

känd för sitt engagemang i Trad Jazzfestivalen i Hällevik. En mycket 

trevlig och uppskattad timme med Uno Hellgren. 

 I pausen bjöds det till kaffe och räkmacka från Mjällby Extra. 

 Ordförande Lars-Göran tackade allesammans för deltagandet i 

årsmötet. 

 

Sölvesborg den 24 mars 2022 

 

...................................................... .................................................. 

Maj-Britt Larsson, sekreterare Lars-Göran Berglund, ordförande  

 

Bilaga till protokollet: Valberedningens anteckningar 


