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Spf Seniorerna Eklandet 

1. Årsmötets öppnande.                                                                                                 
Vår ordförande  Margaretha Aronson hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 

2. Parentation över avlidna medlemmar. 

En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under året. 

3. Prövning av att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning. 

Kallelse till årsmötet har skett skriftligt i vårens program samt på hemsidan. 
Årsmötet ansåg att detta var i behörig ordning 

4. Val av presidium till årsmötet. 

Vår landshövding Carl Fredrik Graf valdes till ordförande och Bernt 
Johansson till sekreterare. 

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare. 

Yvonne Ljungkvist och Inger Kågedal utsågs. 

6. Fastställande av föredragningslista. 

Årsmötet godkände den föreliggande dagordningen. 

7. Behandling av styrelsens årsberättelse. 

Föreningen årsberättelse för år 2019 fanns utlagd i lokalen för granskning. 
Dessutom fanns den utlagd på hemsidan drygt en vecka före årsmötet. 



8. Revisorernas berättelse. 

Föreningens revisor Torgny Andersson föredrog revisionsberättelsen. Där 
rekommenderas årsmötet  

att fastställa resultat- och balansräkningarna 

att resultatet balanseras enligt styrelsens förslag 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

9. Beslut om resultat- och balansräkning 

Resultat- och och balansräkningarna föredrogs, vilka visar att föreningens 
ekonomi är god, varför resultat- och balansräkningen fastställdes. 
Behållningen överförs i ny räkning. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

11. Beslut om eventuell ersättning för styrelse och revisorer. 

Styrelsens förslag: Inga ersättningar utgår. Årsmötet godkände förslaget. 

12.  Behandling av motioner. 

 Inga motioner har inlämnats till styrelsen. 

13. Behandling av förslag från förbundet, distriktet eller föreningens 
styrelse. 

Inga förslag har inkommit.  

14. Beslut om årsavgift för nästkommande år. 

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för kommande verksamhetsår dvs. 
250 kr per medlem. Årsmötet godkänner förslaget. 

15. Beslut om budget och plan för verksamheten. 



Plan för verksamheten under våren framgår av utsänt programhäfte. 
Höstens program planeras under våren. Budget är framtagen  ur tidigare 
erfarenhet. 

16. Beslut om antalet styrelseledamöter. 

Enligt distriktets normalstadgar skall antalet ledamöter vara 1+8. varav 
ordf. och fyra ledamöter väljs varje år. Årsmötet bifaller förslaget.  

17. Val av ordförande. 

Till ordförande omvaldes Margaretha Aronson 1 år. 

18. Val av övriga ledamöter. 

Gunilla Gustavsson omval 2 år 

Bernt Johansson omval 2 år 

Birgitta Isacsson omval 2 år 

Rosmarie Wallén nyval 2 år 

Birgitta Nygård, Carita Åbom, Ritva Kleman och Göran Levander har ett år 

 kvar. 

19. Val av revisorer. 

Till revisorer valdes Margaretha Adolfsson 1 år nyval och Per Wallén 1 år 
omval. Till revisors ersättare valdes Nils-Åke Peterson 1 år, omval. 

20. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen. 

Gunilla Boman och Ragnhild Johansson valdes som valberedare med 
Gunilla Boman som ordförande. 

  

21. Övriga frågor. 

Eklandets ordförande Maggie Aronson tackade den avgående 
styrelseledamoten Ingvor Larsson med ett smycke samt en bukett tulpaner. 
Tulpaner samt vin tilldelades även årsmötets ordförande Carl Fredrik Graf 
med tack för ett utomordentligt väl genomfört årsmöte. Tulpanbuketter 



tilldelades även webansvarig Ulf Berggrund, avgående revisor Torgny 
Andersson, avgående valberedare Birgitta Eriksson, lotteriansvarig Birgitta 
Holmberg samt Stig Karlsson för regelbunden hjälp med att ordna 
möblemanget inför medlemsträffarna. 

22. Årsmötets avslutande. 

Årsmötets ordf Carl Fredrik Graf tackade de närvarande och förklarade 
årsmötet avslutat. 
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Yvonne Ljungkvist   Inger Kågedal 

   


