
SPF seniorerna Frösön – Årsmöte 15 februari 2018 

 

Torsdag 15 februari höll SPF seniorerna Frösön sitt årsmöte 2018 i Frösösalen på Fjällgatan 4 

C. Ett 40-tal medlemmar deltog i mötet som förutom årsmötesförhandlingar bjöd på 

musikunderhållning och fika. För musikunderhållningen stod Anders Berggren som sjöng fina 

låtar till eget ackompanjemang.  

 

Vice ordförande Gudrun Hermansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Första 

punkt på programmet var parentation för medlemmar som gått bort under förra året. Elvi 

Eskilsson tände ljus och läste en dikt och vi mindes de bortgångna under en tyst minut.  

 

Till mötesordförande för årsmötet valdes distriktsordförande Göte Swèn och till mötets 

sekreterare Gudrun Hermansson. Samtliga handlingar som rörde det gångna verksamhets-

året hade delats ut till närvarande deltagare. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 

föredrogs av Arne Eskilsson. 

 

Adjungerade kassör Hans Widmark kommenterade resultatrapporten och konstaterade att 

omsättningen varit större föregående år än tidigare beroende på att föreningen genomfört 

flera aktiviteter. Jan Oledal föredrog revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen skulle 

beviljas ansvarsfrihet vilket godkändes av mötet. 

 

Mötesordförande presenterade förändring i föreningsstadgarna som antagits vid SPF 

seniorernas kongress i Gävle, juni 2017. Det hela var frågan om viss omformulering av texten 

i några meningar och deltagarna hade inga problem med att godkänna dessa. 

Mötet beslutade att styrelsen nästkommande verksamhetsår år skall bestå av ordförande 

och sex övriga ledamöter. 

Val som förrättades var nyval på ordförande Majvor Enström. Omval på Eli Widmark. Nyval  

av följande ledamöter: Kristina Andersson, Hans Widmark och Tommy Weije. Följande sitter 

kvar ett år av sin valperiod: Gunhild By och Gudrun Hermansson.  

 

Revisorerna Folke Rydell och Jan Oledal fortsätter ett år till.  

Ny valberedning var inte möjlig att bilda utan styrelsen får i uppdrag att hitta hugade 

representanter inför kommande period. 

 



Nyvalda styrelsen presenterade sig och ordförande Majvor Enstöm tackade för 

medlemmarnas förtroende.  

 

 

Avgående ordförande Arne Eskilsson som varit föreningens ordförande under det gångna 

året avtackades. Samtidig önskade han nya ordförande lycka till. Elisabeth von Essen fick 

uppskattning för sitt jobb att distribuera gratulationskort till föreningens jubilarer.  

Nya ordförande avslutade årsmötet och lovade ett innehållsrikt och intressant föreningsår.  

 

Eli Widmark. 


