
Protokoll fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Eskelhem-Tofta 

lokalförening torsdagen den 27 maj 2021 i Suderbys herrgård, 

Västerhejde. 

SPF Seniorerna Eskelhem-Tofta höll årsmöte i Suderbys herrgård i Västerhejde. På 

grund av gällande restriktioner i samband med covidpandemin hade styrelsen inte 

förrän nu kunnat sammankalla till möte.  

Alf Ahlström hälsade välkommen till lunchen som föreningen bjöd på. 

31 medlemmar deltog sittande vid flera små bord. Efter maten vidtog de sedvanliga 

mötesförhandlingarna, som avklarades snabbt och smidigt. Sammankomsten 

avslutades med kaffe och kaka. 

Förhandlingar: 

1. Årsmötet öppnades av ordförande Alf Ahlström.  

2. Alf Ahlström valdes till att leda dagens förhandlingar, Ann-Catherine 

Jonasson till sekreterare för mötet och Anna-Britta Hansson till 

protokolljusterare.  

3. Kallelse till årsmötet ansågs ha skett i behörig ordning. 

4. Dagordningen fastställdes och godkändes. 

5. Verksamhetsberättelsen för 2020 upplästes av Ann-Catherine Jonasson 

och godkändes. 

6. Kassör Vivan Olin redogjorde för kassarapporten 2020. Sammanlagd 

behållning 27 802 kr med följande uppdelning: Placeringskonto 15 002 kr, 

bankgiro 12 729 kr, i kassan 71 kr.  

7. Revisionsberättelsen, undertecknad av Gunilla Renglin och Arne Larsson, 

upplästes av Gunilla. 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

9. Mötet beslöt ersättning à 500 kr vardera till ordförande, sekreterare och 

kassör, medan styrelsen får besluta om ersättning till webbredaktör. 

10. Inga motioner hade inkommit. 

11. Ordföranden informerade om styrelsens beslut att föreningen från och 

med 2021 upphört med uppvaktning vid medlemmars årsdagar. 

Styrelsen föreslog att antalet ledamöter i styrelsen minskar till 7 från och 

med årsmötet 2021.    

12. På grund av restriktioner i samband med pågående pandemi har 

styrelsen inte kunnat planera verksamheten för 2021, men hoppas kunna 

ordna en sammankomst i Gnisvärd utomhus i augusti. Förhoppning finns om 

att återuppta kubbspelsträffarna i sommar.    

13. Medlemsavgiften för 2022 förblir oförändrad, 250 kr.  



14. Mötet beslöt att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter totalt. Inga 

suppleanter.   

15. Till ordförande på 1 år valdes Sören Thomsson, tidigare vice ordförande. 

Alf Ahlström hade avböjt omval.  

16. Vivan Olin omvaldes till kassör på 2 år. Gullvi Norrby och Siv Nyman 

valdes till ledamöter på 2 år. 

Styrelsen för 2021: Ordförande på 1 år Sören Thomsson 

Barbro Wickman sekreterare (1 år kvar) 

Vivan Olin kassör (2 år) 

Barbro Sandblom (1 år kvar), Dagny Larsson (1 år kvar), Gullvi Norrby (2 år) 

och Siv Nyman (2 år) ledamöter.    

17. Omval av revisorerna Gunilla Renglin och Arne Larsson, Asta Svensson 

ersättare.  

18. Beslöts att styrelsen väljer ombud och ersättare till distriktsstämman.  

19. Omval av ombud till Vuxenskolan: Vivan Olin.  

20. Mötet beslutade välja Karsten Berg till webbredaktör. 

21. Beslutades att tre ledamöter, varav en sammankallande, skall ingå i 

valberedningen. 

22. Valberedningen valdes om: Anna-Britta Hansson, sammankallande, 

Sonja Olsson och Göran Carlsson. 

23. Anna- Britta Hansson, som ingår i distriktsstyrelsen, informerade om en 

planerad aktivitetsdag i september samt ordförandekonferens i oktober. 

Representant från SPF ingår i Pensionärsrådet på ön.     

Alf Ahlström lämnade över ordförandeklubban till nyvalde ordföranden Sören 

Thomsson, som med vackra ord och blommor avtackade Alf samt 

ledamöterna Sture Johansson och Ann-Catherine Jonasson. 

Gunilla Olsson, suppleant i styrelsen, kunde på grund av sjukdom inte 

närvara vid avtackningen. Hon kommer att få en blomma hem till sig.   

24. Årsmötet avslutades. 

Vid protokollet    Justerare 

Ann-Catherine Jonasson   Anna-Britta Hansson 

 


