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ENABYGDEN 

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Enabygdens årsmöte  2018 – 02 – 09, i Västerledskyrkan. 

 

Ordföranden Inger Rosén Hansson hälsade välkomna. SPF-kören Västanvind inledde med att 

sjunga två sånger och därefter höll Berit Bergman en parentation över bortgångna vänner samt 

läste dikter av Bo Setterlind, Atle Burman och Alf Henriksson, varefter SPF-kören Västanvind 

sjöng ytterligare en sång. 

 

§1. Årsmötets öppnande. 

 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Val av presidium. 
Till ordförande för mötet valdes Bengt Wahlberg och till sekreterare valdes Monica 

Söderberg. 

 

§3. Godkännande av dagordning. 
 Dagordningen för mötet fastställdes. 

 

§4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 
Till protokolljusterare tillika rösträknare föreslogs Birgitta Brolin och Bo 

Johansson. Årsmötet beslöt enligt förslag. 

 

§5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning utlyst. 

Klargjordes att mötet enligt stadgarna ska kungöras senast 3 veckor innan mötet. 

Mötet kungjordes i Enköpings-Posten den 15/1 och 19/1 samt på föreningens 

hemsida. 

Årsmötet ansåg mötet stadgeenligt utlyst. 

 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017. 

 Inger Rosén Hansson kommenterade styrelsens verksamhetsberättelse. 

 Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

 

§7. Verksamhetsberättelser från kommittéer m.fl. 

Verksamhetsberättelser från Studiekommittén, SPF-kören Västanvind, Friksvårds-

kommittén, SPF Enabygdens Boulekommitté, SPF Bridge, Bordtennissektionen, 

SPF Bowling och SPF Seniorerna Enabygdens resekommitté lades med godkän-

nande till handlingarna. 
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§8. Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse. 

 Kassören Kenneth Löthegård redogjorde för ekonomin.  

Revisor Lars Wallander läste upp revisionsberättelsen. 

Årsmötet fastställde resultat och balansrapport. 

 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

för det gångna räkenskapsåret. 

 

§10. Fastställande av kostnadsersättning till styrelsen. 

 Styrelsen föreslår oförändrad kostnadsersättning till styrelsen med totalt 15.800:- kr. 

 Årsmötet beslöt enligt förslag. 

 

§11. Förslag till årsavgift för 2019, 280:- kr per medlem. 
Föreslogs en höjning från 250:- kr till 280:- kr per medlem med motiveringen att 

det ges en möjlighet att få bättre program till månadsmötena samt att förbundet 

kommer att höja medlemsavgiften med 30:- per medlem 2019. 

Årsmötet beslöt enligt förslag. 

 

§12. Förslag till budget för kommande verksamhetsår. 

Kassören Kenneth Löthegård redogjorde för förslag till kommande budget, en 

rambudget på 207.000:- kr. 

Årsmötet beslöt bemyndiga styrelsen att använda budgeten inom redovisad ram. 

 

§13. Förslag till verksamhetsplan för kommande år. 

Inger Rosén Hansson informerade årsmötet om föreningens verksamhetsplan för 

2018. 

 

§14 Fastställande av antalet ledamöter/ersättare i styrelsen. 

 Valberedningen föreslog 9 ledamöter och 3 ersättare i styrelsen. 

 Årsmötet beslöt enligt förslag. 

 

§15. Val 

a) Ordförande för kommande verksamhetsår. 

Valberedningen föreslog omval av Inger Rosén Hansson. 

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

b) Ordinarie ledamöter för 2 år. 

Valberedningen föreslog omval av Jan-Olov Andersson och nyval av Anita 

Nehler, Stig Hallgren och John Bergström. 

Ulla Hedin, Kenneth Löthegård, Carl-Erik Lind och Sven-Olof Johansson har 

ett år kvar. 

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

c) Ersättare i styrelsen för 1 år. 

Nyval av Bruno Edvinsson, Karin Wolkert och Gert Blomberg. 

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag. 
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d) Revisorer och ersättare för 1 år. 

Valberedningen föreslog omval av revisorerna Lars Wallander, Glenn Ärnils 

och ersättaren Monika Sahlén. 

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

e) Rekryteringsansvarig. 

Valberedningen föreslog omval av Ulla Hedin på två år till rekryterings-

ansvarig. 

f) Pressombud. 

Valberedningen föreslog nyval av Stig Forshult som pressombud för två år och 

nyval av Gert Blomberg på ett år. 

g) Redaktör 

Valberedningen föreslog omval av Lars-Erik Lundgren som redaktör för två år. 

h) Webbansvarig 

Valberedningen föreslog nyval av Gunnar Tallnäs till webbansvarig för ett år.  

i) Frisvårdsansvarig 

Vakant, men aktiviteter till och med april månad är ordnade. 

j) Resekommitté 

Valberedningen föreslår omval av Torbjörn From på två år för Resekommittén 

samt nyval av Lisbeth Broström på två år och nyval av May-Britt Waghorn på 

ett år. 

k) Studiekommitté 

Valberedningen föreslog omval av Sven Gustavsson på två år. Stig Forshult, Bo 

Holmgren och Pia Rosenberg har vardera ett år kvar. 

l) KPR. Kommunens Pensionärsråd 

Maj Kinnbo har ett år kvar som ombud i KPR. 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att utse ledamöter. 

m) Valberedning 

Sören Sagströms förslag till på personer att ingå i valberedningen: 

För områdesgrupp 1: Barbro Larsson 

-”-                  3: Sören Sagström 

-”-                          4: Rune Gusén 

-”-                          5: Monika Sahlén 

-”-                          6: Evy Johansson 

-”-                7: Matz Roberg 

Sören Sagströms förslag till valberedning godkändes. 

Till sammankallande för valberedningen valdes Barbro Larsson. 

 

§16. Inkomna motioner och skrivelser. 
 Inga inkommit. 

 

§17. Övriga frågor. 

 Inga övriga frågor anmäldes. 
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§18. Årsmötet avslutas. 

Inger Rosén Hansson tackade för förtroendet att få leda föreningen även under 

2018. 

Inger Rosén Hansson tackade Monica Söderberg, Tinna Forsling, Eva Ångström 

Birgersson och Lars-Erik Lundgren som avgår ur styrelsen., Sten Brusberg som 

lämnar friskvårdskommittén och Bo Johansson och Kurt Pettersson som lämnar 

resekommittén. Framfördes också tack till årsmötets ordförande och sekreterare, 

Berit Bergman för parentationen, SPF-Körens ordf. Heidi Rosén, körledaren Britt 

Deng samt Västerledskyrkans personal Anita Lundqvist och Per Hallström för deras 

goda service.  

 

 

 

 

 

………………………………. …………………………….. 

Bengt Wahlberg, ordf.  Monica Söderberg, sekr. 

 

 

 

Justerare: 

 

 

 

……………………………….. ……………………………… 

Birgitta Brolin  Bo Johansson 

 


