
   
     

 Årsmötesprotokoll                         
SPF-Seniorerna, avd. 655, Bräkne-Hoby             
Tid: 2017.02.14 
Plats: Bygdegården 
Närvarande: 79 medlemmar 
 
Parentation 
Årsmötet inleds med att kören sjunger ”Tysta skyar” under ledning av Kerstin Edwards. 
Därefter hedras de avlidna medlemmarna genom att tända ett ljus för var och en och en tyst 
minut för alla avlidna. 
Ulla Persson, Arne Svantesson, Åke Petersson, Ulla Garnegård, Knut Petersson,  
Doris Andreasson, Jan Andersmark. 
 
Berit Ljungström läser dikten/psalmen ” Som liljan på sin äng” av Jan Arvid Hellström. 
Kören avslutar med att sjunga ”En spröd liten tråd” av Roland Cedermark. 
 

1. Årsmötets öppnande 
Ordförande Berit Ljungström hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet för 
öppnat. 
Val av mötesfunktionärer: 
Till ordförande att leda förhandlingarna väljs Gustav Fredriksson 
Till sekreterare väljs Birger Svensson 
Till att justera protokollet och tillika rösträknare väljs Linda Risberg och Hans Nilsson 
 

2. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt 

Ordförande Berit Ljungström redogör hur mötet utlysts, vilket godkänns. 
 

3. Fastställande av dagordningen 

Framlagd föredragningslista godkänns. 
 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 
     Verksamhetsberättelsen finns på föreningens hemsida och upptryckt tillgänglig i lokalen. 
      Föreningens ordförande Berit Ljungström går igenom verksamheten under året. 
      Verksamhetsberättelsen kompletteras med studiecirkel i akvarellmålning under Kveta  
      Nilssons ledning.   Bilaga 1 
      Mötet godkänner verksamhetsberättelsen och den läggs till handlingarna. 
 
5. Föreningens ekonomi 
      Resultat- och balansräkningen finns utlagd på borden. Ekonomiansvarig Elisabet Petersson 

      gör en kort redovisning av föreningens ekonomi, som bedöms vara god. Årets överskott   
     14.814 kronor läggs till kapitalet, vilket godkänns av mötet.  Bilaga 3 
 



6.  Revisorernas berättelse 
      Revisionsberättelsen uppläses av Börje Andersson och läggs till handlingarna. 
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7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
      Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 

8.  Fastställande av kostnadsersättningar till styrelsen och övriga funktionärer 

           Årsmötet fastställde styrelsens förslag att ersätta styrelseledamöterna med 500 kronor  
           vardera för allmänna kostnader. 
 

     9.  Fastställande av arbetsplan och budget för 2017 

          Ordf. Berit Ljungström redogör för verksamhetsplanen första halvåret 2017 och budget 

          för hela 2017, vilka finns utdelade. Verksamhetsplan och budget godkänns av årsmötet.          
                Bilaga  2 
 

    10.  Fastställande av årsavgift för 2018 
            Styrelses förslag om oförändrad avgift om 250 kronor godkänns. 
 

    11.   Behandling av inkomna motioner 
             Erika von Buxhoeveden har inlämnat en motion angående undersökning om det är  

        möjligt att föreningen övergår till att utgöra en satelitavdelning inom t.ex. Ronneby  SPF.  
        På grund av att motionen kommit in för sent kan den enligt stadgarna inte behandlas. 

             Årsmötet beslutar att styrelsen tar upp frågan för vidare utredning. 
  
    12.   Fastställande av antalet styrelseledamöter för år 2017 
             Årsmötet beslutar att styrelsen skall bestå av ordförande och sex ledamöter. 
 

    13.    Val 
              Årsmötet beslutar följande val på förslag av valberedningen. 
 

               Ordförande Kjell G.G. Johansson 
               Övriga ledamöter:     Elisabet Petersson  omval    2 år 
   Peter Dacke            nyval     1 år 
          Revisorer:                     Bengt Eriksson         nyval 
   Bo Adler            omval       
          Revisorsupleanter :     Harry   Persson        omval 
    Gerd Nielsson          nyval 
          Blomsterkommitté:     Elve Mattisson        omval 
    Sonja Blomé            omval  
           Trafikansvarig:  Hans Nilsson            omval 
               Folkhälsoansvarig:       Sonja  Blomé           omval             

  
          Ombud till distriktsstämman:  
    Berit Ljungström 
    Kerstin Linde 
    Ewa  Ekström 
    Elisabet Petersson 

               



      Ombud till ”Bygd i samverkans” årsmöte: 
   Berit Ljungström 

                                                 Marita Larsson 
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   14.  Val av valberedning tre ledamöter för 1 år 
   Berit Ljungström, sammankallande 

   Birgitta Steneld 
    Vid behov får valberedningen konsultera ytterligare en ledamot 
 
   15.   Information om kommande möten 
         Berit Ljungström ger information om månadsmöten och pubafton under våren.
        Programmet under våren trycks som tidigare upp på ett kort som utdelas till     
            medlemmarna. 

14/3 månadsmöte i Bygdegården kl.15.00 representant från Sparbanken Eken 
informerar om ”Familjejuridik för pensionärer”. 
30/3 pubkväll i Bygdegården kl. 18.00 Sweet Jazz Quartet med Stina Sunesson. 

            11/4 kl. 15.00 månadsmöte i Bygdegården Tv-producenten Bengt Roslund. 
        27/4 kl.18.00 pubkväll i Bygdegården. Allsång med kören under ledning av Kerstin     
            Edwards. 
        9/5 kl. 15.00 i Bygdegården månadsmöte med Erik Olsson, ICA. Det kontantlösa  

       samhället och frågor kan ställas om varumärkning. 
            23/5 bussresa över dagen till modelljärnvägsmuseum i Hässleholm samt Hovdala slott.      
        13/6 kl. 15.00 månadsmöte i Bygdegården med Marie och David Sonesson från Café    
            Mötesplatsen sång och musik. 
            20/6 kl. 18.00 grillkväll vid Salsjön.     
   
   16.   Resor och studiecirklar 
        23 maj till Hässleholm och besök på modelljärnväg samt Hovdala slott där guide     
            kommer att finnas på bägge besöken.  Gustav Fredriksson lovar också att ge information. 
            7-11/8 resa till Norge i samarbete med Belganet-Hallabro och Tingsryd SPF, Bräkne- 
            Hoby SPF har 18 platser. 
            Studiecirklar: Körsången fortsätter under våren och leds av Kerstin Edwards.  
            Yoga Ann-Kristin Fyhr, Blekinge kyrkor Tommy Persson, Konst/akvarell Kveta Nilsson. 
             
    17.   Övriga frågor 
         Berit framför ett tack till Gustav Fredriksson som på ett förtjänstfullt sätt lett  
             förhandlingarna under årsmötet och överlämnar en blomma. 

        Kören och ” kökspersonalen” blir också avtackade med en blomma. 
        Kerstin Linde, vice ordf. och valberedningen samt avgående styrelseledamöter Lisbeth  
        Eriksson, Hasse Jonsson, och Birgitta Steneld tackas med en blomma. 
        Till alla som avtackas har Berit Ljungström skrivit ett kort rim som blir mycket      
        uppskattat.  Bilaga 4 
        Kerstin Linde tackar avgående ordförande Berit Ljungström som med sin utstrålning     
        sprider glädje i föreningen. 
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    18.    Avslutning 
              Avgående ordförande Berit Ljungström överlämnar föreningens ordförandeklubba till     
              nytillträdande ordförande Kjell G.G. Johansson. 
          Årsmötet 2017 förklaras avslutat. 
 
    Bräkne-Hoby 2017.02.14 
 
 
 
    Birger Svensson                                            Gustav Fredriksson   
    sekr.   ordf. 
 
   Justeras: 
 
 
 
   Linda Risberg   Hans Nilsson  
 
 
             
 

 

    


