
SPF Seniorerna Frösön 

Protokoll fört vid årsmöte 15 februari 2018 

§ 1 Vice ordförande Gudrun Hermansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt 

Göte Swén, ordförande för SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet samt Anders Berggren, som 

kommer att svara för underhållningen. 

§ 2 Elvi Eskilsson höll parentation för att hedra dem, som gått bort under året. 

§ 3 Göte Swén valdes att leda dagens förhandlingar. Gudrun Hermansson valdes att föra 

årsmötesprotokollet. Kerstin Danielsson och Engla Forslin valdes att justera protokollet. 

§ 4 Mötet hade annonserats i dagspressen den 29 dec 2017, den 3 jan 2018, samt en 

påminnelse den 10 feb. Information om årsmötet hade också lagts ut på föreningens hemsida. 

Mötet ansågs därmed i laga ordning utlyst. 

§ 5 Föredragningslistan fastställdes. 

§ 6 Arne Eskilsson föredrog styrelsens årsberättelse. Samtliga handlingar som rörde det 

gångna årets verksamhet hade delats ut till de närvarande deltagarna. Årsberättelsen lades 

med godkännande till handlingarna. 

§ 7 På förslag av ordföranden behandlades resultat- och balansräkningen under denna punkt 

och revisionsberättelsen under punkt 8. 

Hans Widmark kommenterade resultatrapporten och konstaterade att omslutningen varit 

större det gångna verksamhetsåret än tidigare år beroende på att föreningen genomfört fler 

aktiviteter. Mötet lade rapporten med godkännande till handlingarna. 

§ 8 Jan Oledal föredrog revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen skulle beviljas 

ansvarsfrihet. 

§ 9 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Mötet beslutade att 5 000 kr skulle utgå som arvode till styrelsen att fördelas mellan 

ledamöterna. 

§ 11 Inga motioner hade inkommit. 

§ 12 Inga förslag från förbundet, distriktet eller föreningen förelåg,    

§ 13 Ordföranden presenterade förändringar i föreningsstadgarna, som antagits vid SPF 

Seniorerna:s kongress i Gävle, juni 2017: 

§4 Möten mom 1: Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före 

årsmötet (nuvarande lydelse – sex veckor före årsmötet) 

§4 Möten mom 6: Ärenden vid årsmöte: Val av två revisorer och ersättare (nuvarande lydelse 

– val av revisorer och ersättare) 



§5 Styrelse mom 1: Styrelsen bör ha ett udda antal ledamöter (nuvarande lydelse – skall ha ett 

udda antal ledamöter) 

Årsmötet beslutade att följa kongressens beslut att anta de föreslagna ändringarna. 

§ 14 Hans Widmark presenterade förslag till budget för kommande verksamhetsår. Mötet 

beslutade att anta den föreslagna budgeten på 88 000 kr. 

§ 15 Mötet beslutade att årsavgiften för nästa år skulle höjas från 200 kr till 250 kr. 

§ 16 Mötet beslutade att styrelsen för nästkommande verksamhetsår skulle bestå av en 

ordförande och sex övriga ledamöter. 

§ 17 Till ordförande valdes Majvor Enström. 

§ 18 Övriga ledamöter valdes enligt utdelat förslag: Gudrun Hermansson 1 år kvar till 2019, 

Gunhild By 1 år kvar till 2019, Eli Widmark omval på 1 år, Hans Widmark nyval på 2 år, 

Tommy Weije nyval på 2 år, Kristina Andersson nyval på 2 år. 

§ 19 Mötet beslutade att välja Folke Rydell och Jan Oledal som revisorer även för nästa år. 

§ 20 och § 21 Inga förslag förelåg om valberedningens sammansättning. Beslutades att 

hänskjuta frågan till styrelsen. 

§ 22 Göte Swén avtackade Arne Eskilsson som verkat som ordförande för SPF Frösön under 

det gångna året. Samtidigt önskade han Majvor Enström lycka till som ny 

föreningsordförande. Han avslutade därmed årsmötet. Göte Swén meddelade att han vid 

distriktsstämman den 12 april avgår som distriktsordförande och flyttar hem till Mora. 

§ 23 Majvor Enström tackade Elisabeth von Essen för hennes förfärdigande av 

gratulationskort till föreningens jubilarer. Styrelsemedlemmarna presenterades och det 

utlovades att programbladet skulle kompletteras med kontaktuppgifter till dem som är 

ansvariga för föreningens olika aktiviteter. 

Majvor Enström avslutade därmed årsmötet, som hade samlat 35 närvarande. 

 

 

Göte Swén     Gudrun Hermansson 

Ordförande vid årsmötet    Vid protokollet 

 

Justeras     Justeras 

Kerstin Danielsson    Engla Forslin 

 


