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den 22 februari 2023 i Missionskyrkan  Brunflo.  

      

24 medlemmar deltog i mötet. 

Medan vi samlades underhöll Arne Palmqvist dragspel och Arvid Södergren  

gitarr, med blandad musik. 

 

Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och utlyste en tyst minut till  

minne av avlidna medlemmar. Dikten ”Droppen och bäcken” författad av Inger  

Nilsson från Öd lästes och Arne Palmqvist spelade ”Vårlåt” komponerad av  

Alfred Rönnlund. 

 

§ 1.    Till ordförande att leda årsmötet valdes Elsy Sandbom. 

 

§ 2.    Till sekreterare valdes Eva Söderström 

 

§ 3.    Att justera årsmötets protokoll, tillika rösträknare valdes Mildred Näsström 

    och Erna Näsström. 

 

§ 4.    Beslutades att röstlängd upprättas vid behov. 

 

§ 5.    Kallelsen som har funnits på hemsidan samt genom utskick till alla 

           medlemmar och som även funnits på program som skickats ut  

           under hösten, godkändes. 

 

§ 6.    Dagordningen fastställdes. 

 

§ 7.    Styrelsens verksamhetsberättelse lästes, godkändes och lades till  

    handlingarna. 

 

§ 8.    Revisorernas berättelse föredrogs 

 

§ 9.    Resultat- och balansräkning fastställdes i ny räkning. 

 

§ 10.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022. 

 

§ 11   Beslutades att kostnadsersättningar förblir oförändrade. 

 

§ 12.  Årsavgift för år 2024 fastställdes oförändrad till 250 kr 

 

§ 13.  Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 14.  Antal styrelseledamöter fastställdes till 7 + ordförande. 
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§ 15.  Till ordförande för år 2023 omvaldes Eva Söderström 

 

§ 16.  Till styrelseledamöter för 2023-2024 omvaldes 

   Sigun Deivard, Ingvor Sahlin, Marit Borg. Nyval Per-Lennart Lindgren. 

   Kvarstår, valda sedan förut, Marianne Jonsson, Marianne Hjelmnér 

   och Karl-Erik Björklund 

 

§ 17. Till revisorer för ett år, 2023 omvaldes Håkan Bylsäter och Sigrid Lindé. 

  Som ersättare omvaldes Sven-Erik Olsson och Hillevi Wilhelmsson. 

 

§ 18.  Som ombud till SPFs distriktsstämma den 12 april 2023 valdes Marit Borg, 

          Marianne Hjelmnér, Marianne Jonsson och Eva Söderström. 

 

§ 19.  Informerades om att Marit Borg omvalts som ersättare i KPR, Kommunens 

          Pensionärsråd fram t o m år 2026. 

 

§ 20.  Till föreningens representanter för patientrådet vid Hälsocentralen i Brunflo 

          omvaldes Marianne Jonsson och Marianne Hjelmnér. 

 

§ 21.  Beslutades att styrelsen verkar för att bilda valberedning. 

 

§ 22.  Inga frågor uppkom under mötet. 

 

Marianne Jonsson informerade om Patientrådet och berättade att de vill ha frågor 

till sig, inför nästa träff som blir i september. 

Marianne Jonsson och Marianne Hjelmnér förmedlar frågorna. 

 

Årsmötet avslutades med att ordföranden tackades med blommor samt att  

SPF-märke och blommor delades ut till tre medlemmar som fyllt 80 år under 

2022, nämligen Nisse Olausson, Arvid Södergren och Harry Elofsson 

 

 

 

………………………………  ………………………………. 

        Eva Söderström               Elsy Sandbom 

             sekreterare                  ordförande 

 

    justeras 

 

 

……………………………….  ………………………………. 

         Mildred Näsström               Erna Näsström. 


