
SPF Seniorerna Frösön 
 
Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Frösön 27 februari 2020 kl 
14.00 Hornsbergskyrkan, Fjällgatan 4 C, 832 42 Frösön, Frösösalen 
 
§ 1  Ordförande Majvor Enström öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 2  Elvy Eskilsson höll parentation för att hedra under verksamhetsåret avlidna 
medlemmar. 
 
§  3 Ingrid Borgström valdes att leda dagens förhandlingar. Gudrun Hermansson valdes 
att föra årsmötesprotokollet. Elvi Eskilsson och Maj-Britt Ringvall valdes att justera 
protokollet samt att vara rösträknare. 
 
§  4 Årsmötet utlystes genom gruppmail 6 veckor före den 27 feb, dvs den 16 jan samt 
annonserades på föreningens hemsida och i lokalpressen den 21 feb. 
Därmed ansåg de församlade att årsmötet blivit behörigen utlyst. 
 
§  5 Föredragningslistan fastställdes med tillägg att två protokolljusterare/röst- 
räknare skulle utses. 
Röstlängden tillika närvarolistan  (bilaga 1) fastställdes. 
 
§  6 Majvor Enström föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Samtliga handlingar  
fanns för medlemmarna att tillgå i lokalen och på hemsidan. 
Årsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 
 
§  7 Jan Oledal föredrog revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen skulle beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
§  8 Kassören Hans Widmark presenterade resultat- och balansräkning för det gångna 
året. Årets resultat visar på ett underskott av 12 954 kr, detta bl a beroende på 
att friskvårdsdagen medfört högre kostnader än budgeterat . Ersättningar till 
medverkande vid månadsmöten samt hyra av lokaler utanför kyrkan har också i vissa fall 
blivit högre än beräknat. Detta till trots är behållningen 74 019 kr. Rapporten lades 
därefter med godkännande till handlingarna. 
 
§  9 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 10 Under det gångna året har styrelsen erhållit 5 000 kr som ersättning att fördelas 
sinsemellan. Arne Eskilsson föreslog att ersättningen skulle höjas till 10 000 kr. 
Ytterligare ett förslag om 7 000 kr framfördes av kassören Hans Widmark som ersättning 
till styrelse och revisorer. Efter omröstning beslutade mötet att styrelsen ska arvoderas 
med 10 000 kr. 
 
§ 11 Inga motioner inlämnade. 
 



§ 12 Inga förslag från förbundet, distriktet eller föreningens styrelse. 
 
§ 13 Inga beslut om stadgeändring efter ev kongressbeslut. Kongressen äger rum i år, 2020. 
 
§ 14 Den föreslagna budgeten på 114 000 kr har ej tagit hänsyn till den höjda ersättningen 
till styrelsen. Mötet beslutade att anta budgeten på 114 000 + 10 000 kr. 
Ordförande Majvor Enström föredrog verksamhetsplanen, vilken också godkändes av 
mötet. 
 
§ 15 Beslutades att medlemsavgiften för 2020 ska vara oförändrad 250 kr. 
 
§ 16 Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat 7 ordinarie och 2 
ständigt adjungerade. 
 
§ 17 Till ordförande i styrelsen omvaldes Majvor Enström för 1 år. 
 
§ 18 Till ordinarie ledamöter omvaldes Kristina Andersson, Hans Widmark och Tommy 
Weije för 2 år vardera medan Gunhild Byh, Gudrun Hermansson och Jan Karlsson har  
pågående mandatperiod med 1 år kvar vardera. 
 
§ 19 Till revisorer valdes Jan Oledal, omval och Ingrid Borgström, nyval med Sten-Inge 
Mårdbrink som ersättare. 
 
§ 20 Mötet beslutade att välja hela styrelsen samt Björn von Essen som ombud till 
distriktsstämman. 
 
§ 21 och § 22 Då inga förslag om valberedning förelåg beslutade mötet att hänskjuta 
frågan till styrelsen.  
 
§ 23 Majvor Enström tackade mötesordförande Ingrid Borgström för väl genomfört 
uppdrag samt överlämnade en liten gåva. Majvor tackade också styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret samt tackade de närvarande deltagarna för god uppslutning och 
förklarade mötet avslutat. 
 
 
Mötesförhandlingarna avslutades kl 14.50 
 
 
 
Ingrid Borgström   Gudrun Hermansson 
Mötesordförande   Vid  protokollet 
 
 
Justeras    Justeras 
 
Elvi Eskilsson    Maj-Britt Ringvall 


