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SPF Seniorerna Dalbybygden 

 

ÅRSMÖTE DEN 19 FEBRUARI 2020 

Föredragningslista. 

      1. Årsmötets öppnande.  

      2. Val av mötesfunktionärer, ordförande och sekreterare. 

      3. Val av två personer att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare. 

      4. Prövning av att kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.  

      5. Fastställande av föredragningslista. 

      6. Fastställande av röstlängd. 

      7. Verksamhetsberättelse jämte Resultat- och Balansräkning för år 2019. 

      8.  Revisorernas berättelse. 

      9. Fastställande av Resultat- och Balansräkning. 

     10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

     11. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för år 2020. 

     12. Fastställande av medlemsavgift för år 2021. 

- Styrelsen föreslår:  260 kronor. 

     13. Avgift för medlem. 

 - Styrelsens förslag. Betald medlemsavgift fr.o.m. 1 oktober gäller också 

 påföljande år.  

     14. Avgift för vänmedlemskap för år 2021. 

 - Styrelsen föreslår:  80 kronor.    

     15. Fastställande av kostnadsersättningar m.m. 

  Styrelsen föreslår  

- att 5 000 kronor anslås för telefon- och bredbandskostnader, att fördelas av 

styrelsen. 

- att ersättning för utgifter i samband med styrelsemöten ej utbetalas, men 

att styrelsens medlemmar beviljas fritt inträde till föreningens 

månadsmöten och fester. 

- samt att tjänstgörande kaffe- och bak-lag beviljas fritt inträde vid resp. 

månadsmöte. 
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16.  Fastställande av antalet styrelseledamöter. Styrelsen föreslår 7 ledamöter 

och 1 suppleant.      

 

17. Val av ordförande. 

18. Val av styrelseledamöter.  

I tur att avgå: Gösta Larsson, Göran Önnevall,  

19. Val av två revisorer och en revisorersättare, mandattid 1 år. 

20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman. 

 Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om delegation till styrelsen. 

21. Val av två ledamöter i Lundakretsen, mandattid 1 år. 

     22. Val av tre ledamöter i samarbetsgruppen för Lokala Pensionärsrådet   

i Dalby, mandattid 1 år. 

      23. Val av två ledamöter i samrådsgruppen för Träffpunkten, mandattid 1 år. 

      24. Val av tre ledamöter i kontaktgruppen för Björkbacken, mandattid 1 år. 

      25. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. 

      26. Val av ordförande i valberedningen, mandattid 1 år.  

  Styrelsens förslag. Hans Sjöberg 

      27. Val av ledamöter i valberedningen, mandattid 1 år. 

   Styrelsens förslag. Anita Persson omval. Agneta Svensson omval. 

      28. Behandling av motioner. 

      29. Behandling av förslag från förbundet och distriktet. 

      30. Behandling av förslag från styrelsen: 

Godkännande av styrelsens förslag: Födelsedagskort(40 kr) på vissa 

födelsedagar och Minnesadress (200 kr)vid dödsfall. 

 31.          Inkomna skrivelser. 

 32.  Avtackningar. 

 33.          Årsmötet avslutas. 

 

 STYRELSEN. 


