
Protokoll fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Eskelhem-Tofta lokalförening 

torsdagen den 30 januari 2020 i Suderbys herrgård, Västerhejde. 

Ordförande Alf Ahlström hälsade de 42 medlemmar, som hade hörsammat kallelsen till 

årsmötet, välkomna. Efter lunchen vidtog förhandlingarna.  

Förhandlingar: 

1. Årsmötet öppnades av ordförande Alf Ahlström. 

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

sekreterare för mötet. 

3. Gunilla Renglin och Ove Nyman valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare. 

4. Mötet ansågs vara utlyst i god tid. 

5. Föredragningslistan fastställdes och godkändes.  

6. Protokoll från månadsmötet 21/11 2019 upplästes av Barbro Wickman, och godkändes. 

7. Verksamhetsberättelsen för 2019 utdelades, och lades till handlingarna. 

8. Kassör Vivan Olin redogjorde för kassarapporten 2019. Sammanlagd behållning 22 111 

kr med följande uppdelning: Placeringskonto 15 002 kr, bankgiro 6 400 kr, i kassan 709 

kr. Föreningen har 67 medlemmar, därav 3 nya, samt 2 vänmedlemmar. 4 medlemmar 

avlidna 2019. 

9. Revisionsberättelsen, undertecknad Gunilla Renglin och Arne Larsson, upplästes av 

Gunilla.     

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

11. Ersättning till ordförande, sekreterare och kassör: 500 kr vardera per år. 

12. Medlemsavgiften för 2021 förblir oförändrad, 250 kr.  

13. Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter. 

14. Val av styrelse:  

 Ordförande på 1 år Alf Ahlström, omval.  

 Vice ordförande på 2 år Sören Thomsson, omval. 

      Kassör Vivan Olin, 1 år kvar. 

      Sekreterare på 2 år Barbro Wickman, omval.  

 Vice sekreterare Ann-Catherine Jonasson, webbredaktör, omval på 1 år.  

 Ledamot på 2 år Barbro Sandblom, omval. 

 Ledamot Sture Johansson, 1 år kvar. 

 Suppleant på 2 år Dagny Larsson, omval. 

      Suppleant Gunilla Olsson, webbredaktör, 1 år kvar.  



15. Revisorer: Gunilla Renglin och Arne Larsson. Ersättare: Asta Svensson. 

16. Val av funktionärer: Beslutades att inte välja funktionärer då det framkommit att det inte 

är nödvändigt att årsmötet utser dessa.  

17. Val av ombud till distriktsstämman: Alf Ahlström och Barbro Wickman.  

18. Val av ombud till Vuxenskolan: Vivan Olin.  

19. Valberedning: Sonja Olsson sammankallande, Anna-Britta Hansson och Göran Carlsson. 

20. Verksamhetsplan för 2020 med förslag till kommittéer utdelad. Alf Ahlström påminde om 

att tidigare inkomna förslag på aktiviteter såsom besök på Käldhage gård, Fornsalens 

förråd, Museitåget i Dalhem, Travet på Skrubbs fortfarande är aktuella, om intresse 

finns. 

        Anna-Britta Hansson, som ingår i resekommittén, presenterade ett lockande upplägg 

för föreningens bussresa i sommar. Hon hade kontaktat Carlssons buss i Lye om en 

dagsresa till Öland i juni och fått prisuppgift: Båt- och bussresor t.o.r Tofta- Öland samt 

lunch på Öland, inalles 700 kr/person vid minst 40 deltagare. Anna-Britta tar emot 

anmälan och vid nästa månadsmöte kommer hon ge besked om resan blir av och, i så 

fall, när. Ev. sponsar föreningen 100 kr/medlem. 

21.  Information från SPF Seniorerna: Anna-Britta Hansson, som ingår i distriktsstyrelsen, 

informerade lite om de 16 lokalföreningarna i distriktet. Eskelhem – Tofta med 67 

medlemmar 2019 är en av de medelstora föreningarna i Gotlandsdistriktet. 

22.  Övriga frågor: Ann-Catherine Jonasson refererade till ett par intressanta artiklar i 

januarinumret av Senioren 2020: Inför ett kommande program i STV, Seniorsurfarna, 

planeras kurser i samarbete med Vuxenskolan för att utbilda lokala cirkelledare. Det 

skulle kunna vara ett tillfälle för någon i vår förening att med sin kunskap och som 

ledare i en kamratcirkel bidraga till att öka den digitala kompetensen bland våra 

medlemmar. En annan artikel handlar om stickning som friskvård. Vår förening har 

tidigare år ordnat stick-och virkkurser under ledning av Dagny Larsson, som har stor 

erfarenhet inom detta område. Om intresse finns för en ny kurs ställer hon gärna upp 

igen.  

23.  Månadsmöte torsdagen den 27 februari kl 13 i Suderbys herrgård.  Kommitté 1 ansvarig.  

24.  Alf Ahlström avslutade förhandlingarna.  

 

 Vid protokollet    Justeras 

 

Ann-Catherine Jonasson                                   Gunilla Renglin                 Ove Nyman 


