
 

                                                                                           Sid. 1 
 

SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda 
Protokoll fört vid årsmöte den 21 februari 2019 
Plats: Sillhövda församlingshem 
Närvarande: 63 st.  
 
Mötets  § 1 
öppnande Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Sånggruppen 

inledde med två sånger. Nils Jedhammar höll parentation med tända 
ljus över 2 medlemmar som avlidit under året. De avlidna är Claes 
Elmstedt och Bernt Sand. Därefter sjöngs unisont psalm nr 323.    

 
Dagordning   § 2 
  Dagordningen godkändes. 
  
Mötets   § 3 
utlysande  Kallelsen till mötet godkändes. 
 
Val av mötes-  § 4 
funktionärer  a) mötesordförande: Birgit Hansson    
  b) sekreterare: Birgitta Larsson 

  c) protokolljusterare samt rösträknare: Britt-Marie Havby och Eva 
Lindekrantz.      

 
Föregående   § 5 
protokoll  Föregående SPF-träffs protokoll upplästes inte men fanns tillgängligt i 

lokalen.  
 
Verksamhets-  § 6 
berättelse   Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande. (Bifogas). Rapporten 

från bouleverksamheten föredrogs av Sven Hansson. Båda godkändes.      
 
Fastställande  § 7 
av resultat-  Resultat- och balansräkningen som var utlagda på borden godkändes. 
och balans-  Bifogas.  
redogörelse 
 
Revisions-  § 8  
berättelse  Revisor Bertil Bengtsson föredrog revisionsberättelsen, vilken 

fastställdes och godkändes. Bifogas.  
 
Styrelsens   § 9 
ansvarsfrihet  Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018, 

enligt revisorernas tillstyrkan. 
 
 
 
 
Styrelse-  § 10 
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arvode  Mötet beslutade att styrelsens arvode 2019 skall vara oförändrat 5.000:- 
kronor. Beloppet fördelas av styrelsen.  

 
Medlems-  § 11 
avgifter  Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 som skall tillfalla 

föreningen skall vara 10:- kronor. Avgiften till förbundet är 160:- 
kronor och till distriktet 15:- kronor och tillkommer.       

   
Ledamöter  § 12 

  Mötet beslutade att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara 9 
st.   

 
Styrelsen  § 13 
  a) ordförande 1 år  Ingemar Nilsson, Tving,                                                                     

  b) 4 ledamöter 2 år:  Ann-Christin Mårtensson,  
                                                                Sillhövda, omval 
      Rolf Andersson, Fridlevstad,       
      omval 
      Anita Jonasson, Nävrasjö, omval 
      Nils Jedhammar, Holmsjö, omval  
  c) kvar i styrelsen 1 år  Sven Hansson, Holmsjö  

     Birgitta Larsson, Holmsjö  
     Kurt Edvinsson, Nävrasjö  
     Anders Lennartsson, Holmsjö 
 
Revisorer  § 14 
       a) val av 2 revisorer 1 år: Bertil Bengtsson, Höryda, omval

             Marianne Svensson, Tvingelshed, 
   nyval  

  b) revisorsuppleant 1 år  Eva Jönsson, Hillerslätt, nyval                          
     

Övriga val  § 15 
  a) trivselkommitté:  Bertil Olsson, Johannishus, 

sammankallande, omval 
    Gunilla Lennartsson, Holmsjö, omval 
    Ann-Margret Karlsson, Bostorp, 
    omval  
    Kerstin Persson, Backabo, omval  

Gunvor Skogersson, Karlskrona, 
omval 
Berit Jedhammar, Holmsjö, omval 

  b) studieansvarig:  Monica Strömberg, omval 
    bitr. Anne-Marie Nilsson, omval  

  
  c) reseledare:  Nils Jedhammar, sammankallande, 

omval 
    bitr. Ewy Rosberg, omval 
    Ingemar Nilsson, Tving, nyval 
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    Rolf Andersson, Fridlevstad, nyval      
  d) trafikombud:  Rolf Andersson, omval  
  e) Friskvårdsansvariga:  Berit Nilsson, sammankallande,  
     omval 
     Barbro Norrby, omval 
    Marianne Svensson, omval 
  f) ledare danskurs:  Lennart Svensson, omval  
    bitr. Ewy Rosberg, omval 
  g) ledare vandring m m:  Friskvårdskommitténs valda 
                                                             ledamot; omval 
  h) ledare boule norra:  Sven Hansson, omval 
     Lars-Erik Nilsson, omval 
     Anders Lennartsson, omval 
    ledare boule södra:   Arne Johnsson, omval 
     bitr. Lennart Svensson, omval 
       i) distriktsombud:  Ordförande + 2 från styrelsen  
  j)ansvarig för hemsida, med- Christer Strömberg, omval 
    lemsregister och e-post bitr. Sven Hansson, omval 
  k) ansvarig för press- 
      kontakter   Ingemar Nilsson, omval 
      l)försäkringsansvarig:  styrelsen utser ansvarig 
                                                             inom sig  
  m) samordnare 
       kaffekommittén              Anita Petersson, omval 
  n) ledamöter i samråds- 
      gruppen 2019-2022  Kurt Edvinsson  (tidigare vald)                       

             Ingemar Nilsson  (       -”-       ) 
  o)val av valberedning  Bertil Olsson, sammankallande, 

omval  
                Lennart Svensson, omval  

  Anne-Marie Nilsson, nyval  
 
Aktivitetsplan  § 16 
för 2019-2020  Aktivitetsplan för 2019-2020 fastställdes. Bifogas protokollet.  
 
Verksamhets-  § 17 
plan för 2019  Verksamhetsplan för 2019 fastställdes. Bifogas protokollet. 
   
Övrigt  § 18 
  Mötesordförande Birgit Hansson, överlämnade ordförandeklubban  
  till Ingemar Nilsson som tackade för förnyat förtroende.  
 
  0rdförande uppmanade medlemmarna att komma med önskemål och 

förslag på aktiviteter och dylikt till de nu valda funktionärerna.  
 
  Kurt Edvinsson rapporterade från KPR om trygghetsboende och 

omvårdnadsboende som är på gång och vad som är på 
planeringsstadiet.  
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  Reseledaren Nils Jedhammar informerade om kommande resor. 

Reseträffar blir för Hollandsresan den 1 april och för Inlandsbanan den 
18 juni. Platser finns kvar till Hollandsresan om någon är intresserad. 
Hemlig resa blir den 7 maj. Anmälningslista för denna cirkulerade.  

 
Avtackningar  § 19 

Ordförande Ingemar Nilsson framförde tack till avgående funktionärer  
och överlämnade tulpanbuketter till:  
Birgit Hansson, mötesordförande,  

 Inga Ivarsson, avgående revisor.  
 Samtliga i sånggruppen förärades varsin ros. 

 
  Nils Jedhammar uttalade ett tack till ordföranden Ingemar Nilsson för 

nedlagt arbete under det gångna året och överlämnade blombukett.  
 
Avslutning  § 20 
  Efter ett gemytligt samkväm där det bjöds på smörgåstårta och kaffe 

och kaka var det dags för dragning på lotteriet. Ordförande avslutade 
mötet med ett tack till alla närvarande för god gemenskap samt visat 
intresse. Ett särskilt tack till kaffekommittén för deras arbete. Unisont 
sjöngs ”Du gamla du fria”. 

  __________ 
   
  Vid protokollet: 
  
  Birgitta Larsson Birgit Hansson  Ingemar Nilsson 
  Sekr.                              Mötesordf.                  Ordf. 
 
  Justeras: 
  
  Britt-Marie Havby                                              Eva Lindekrantz 
       
 


