
Minnesanteckningar från årsmöte/månadsmöte med SPF 

Seniorerna i Kävlinge, Club 75, den 13 februari 2020.

1. Ordförande Bengt Larsson hälsade välkommen till de 160 
medlemmar, som kommit till dagens möte.

2. Bengt informerade sedan kort om svårigheter för Club 75 
och andra att rekrytera frivilliga till olika arbetsuppgifter, på-
gående försök med fikaträffar i anhörigrummet på Billings-
häll, kommande KPR-utbildning, SPF broschyrer samt att 
bowlingen har ett nytt prova-på-tillfälle den 4 mars – anmä-
lan till Anita Palm.

3. Lars-Erik informerade om möjlighet att ordna biljetter till Fun-
ny Girl med Sanna Nielsen, operan En midsommarnatts-
dröm, Alice i underlandet och fotbollsmatchen MFF-HIF den 
22/4 och tog upp intresseanmälningar efter mötet.
Han tog också upp att han varit teaterombud i 12 år och 
kommer att sluta och efterlyste efterträdare.

4. Pia informerade om att hon kan ordna biljetter till genrepet 
på Fredriksdal den 9/6, men önskar besked snarast, efter-
som hon ska beställa biljetter i nästa vecka.
 - att 4 biljetter finns kvar till tingsrätten  den 8/4 och platser 
finns även till bussutflykten i maj.

5. Kaffe med fastlagsbulle serverades.

6. Maria Skogh, Kenneth Thomasson och Ronny Carlström un-
derhöll som vanligt på våra årsmöten med sång, dragspel 
och gitarr.

7. Maria Skogh höll i parentation över de medlemmar, som avli-
dit under året. Hon tände ljus, läste 2 dikter och sjöng ”Var 
jag går i skogar berg och dalar”.

8. Efter parentationen vidtog årsmötesförhandlingar.

9. Slutligen tackades ordförande och sekreterare för årsmötet 
med blommor och Bengt Bengtsson, som avgår som revisor 
avtackades likaså med blommor.
Tack uttalades till alla som på olika sätt hjälper till i klubbens 
verksamhet.

Vid pennan: Majken Möller



Protokoll fört vid årsmöte med  SPF Seniorerna i Kävlinge, 
Club 75, torsdagen den 13 februari 2020.

Närvarande: 160 medlemmar

§ 1 Ordförande Bengt Larsson förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Enligt valberedningens förslag valdes John-Axel Persson till 
ordförande för årsmötet och Majken Möller till sekreterare. Till att 
jämte ordförande justera protokollet utsågs Bengt Hejde och 
Bengt Nilsson.

§ 3 Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 4 Den förslagna dagordningen för mötet godkändes utan tillägg.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt reviso-
rernas revisionsberättelse för år 2019 godkändes.

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019 beviljades i enlighet med re-
visorerna tillstyrkan. 

§ 7 Årsmötet beslutade om oförändrat anslag, 20 000:-, till styrelsen 
att användas för kostnadsersättningar, samt att resor med egen bil
ersättes enligt de statliga bestämmelserna med 18:50/mil.

§ 8 Inga motioner har inkommit till styrelsen inom utlyst tid.

§ 9 Inga förslag från förbundet, distriktet eller föreningens styrelse fö-
relåg.

§ 10 Förslag till mål och inriktning för verksamheten under år 2020 god-
kändes.

§ 11 Styrelsens förslag till budget för år 2020 godkändes.

§ 12 Årsavgiften för år 2021 föreslogs oförändrad, 300:- för aktiva med-
lemmar, vilket godkändes.

§ 13 Valberedningen har förslagit att styrelsen skall bestå av ordföran-
de, 6 ordinarie ledamöter samt en ersättare, totalt 8 ledamöter, vil-
ket godkändes.

Följande val beslutades:

§ 14 Ordförande för 2020:
Bengt Larsson Omval 1 år



§ 15 Styrelseledamöter och ersättare:
             Ordinarie Majken Möller Omval 2 år
             Ordinarie Berit Takats Omval 2 år
             Ordinarie Ewa Galbe Omval 2 år
             Ordinarie Birgitta Almqvist Omval 2 år
             Ordinarie Marie Lundgren Omval 2 år
             Ordinarie Kristina Nilsson Kvarstår 1 år
             Ersättare Brittmarie Persson Nyval 2 år

§ 16 Revisorer:
Jette Andersson Kvarstår 1 år
Lill-Britt Persson Kvarstår 1 år

§ 17 Ombud till distriktsstämman:
Bengt Larsson Kvarstår 1 år

§ 18 Ledamöter i KPR:
Eva Törnblom Kvarstår 1 år
John-Axel Persson Kvarstår 1 år

§ 19 Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, att valbered-
ningen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter.

§ 20 Till ledamöter i valberedningen valdes:
            Ordinarie Mona Frick, (sammankall.) Kvarstår 1 år
            Ordinarie Inger Carlsson   Kvarstår 1 år
            Ordinarie Curt Persson   Kvarstår 1 år
            Ordinarie Ingrid Andersson   Nyval 2 år
            Ordinarie Inga-Lill Folkesson   Nyval 2 år

§ 21 Årsmötets ordförande John-Axel Persson tackade för visat intres-
se och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Majken Möller
Sekreterare

Justeras:

John-Axel Persson       Bengt Hejde Bengt Nilsson
Ordförande       Vald justerare Vald justerare


