
 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Gamla Bjered  

Tid:  Tisdagen den 23 februari 2021 kl 13.00 – 16.00  

Plats:  Digitalt möte med röstningsformulär 

 Medlemmarna har haft tillgång till årsmöteshandlingarna sedan den 9 februari 
och har haft möjlighet att inkomma med förslag på nya/andra namn, med 
frågeställningar respektive kommentarer senast den 16 februari. Det har inte 
inkommit några förslag, frågor eller kommentarer. Årsmöteshandlingarna 
anses med detta föredragna. 

 Protokollet följer den utsända föredragningslistan 

§1 Till mötets ordförande valdes Ann-Kristin Borgelius.  

§2 Till sekreterare valdes Christina Hedlund.  

§3   Till att justera dagens protokoll valdes Lena Christiansson och Göran Lord  

§4  Årsmötets utlysande godkändes.  

§5 Den för detta årsmöte speciella förhandlingsordningen godkändes.  

§6   Föredragningslistan godkändes.  

§7 Verksamhetsberättelsen ansågs föredragen 

§8 Verksamhetsberättelsen för 2020 med verksamheten i siffror godkändes. 

§9 Balansrapport och resultatrapport för 2020 fastställdes.  

§10 Revisionsberättelsen ansågs föredragen.  

§11   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.  

§12  Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2022 till oförändrat 250 kr. 

§13   Årsmötet beslutade godkänna framlagt förslag till budget för 2021.  



§14   Styrelsen föreslog årsmötet oförändrat nio styrelseledamöter vilket fastställdes 
av årsmötet.   

§15    Kostnadsersättning till styrelsen 2021 fastställdes till oförändrat 2 000 kronor 
per ledamot och år.    

§16    Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Annette Jörgensen till 
ordförande för en tid av ett år. 

§ 17  Årsmötet valde övriga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag:  

• Styrelseledamot för 2 år Dennis Berkström Omval 
• Styrelseledamot för 2 år  Annika Helsing Persson Omval	
• Styrelseledamot för 2 år  Christina Unell Omval	
• Styrelseledamot för 2 år  Christina Mörnstad Nyval	

Som styrelseledamöter för ytterligare ett år kvarstår Christina Hedlund, Ragnar 
Jonson, Tor-Björn Langåsen och Eva Påhlsson.  

§ 18   Årsmötet valde revisorer i enlighet med valberedningens förslag:  

• Ordinarie revisor för 1 år  Jan Axelsson  Nyval	
• Ordinarie revisor för 1 år  Barbro Andreasson Nyval	
• Ersättare för 1 år   Anita Köster  Nyval

  	

§ 19  Årsmötet valde representanter i KPR i enlighet med valberedningens förslag:  

• Ordinarie ledamöter:  
Annette Jörgensen   omval för 1 år                                       
Gull-Britt Melvanius   omval för 1 år                                      .  

• Ersättare:  
Göran Lord   omval för 1 år                                       
Maud Grauers   nyval för 1 år  

§ 20 Årsmötets val av valberedning:  

• Ledamot för 1 år  Lars Olsson  omval (sammankallande)	
• Ledamot för 1 år  Kristina Kinnman Stark omval	
• Ledamot för 1 år  Per-Åke Mattsson nyval 	

§21 Inga motioner var inkomna till årsmötet.  

	

	

	



 
 

	



 

	

 

 

 

 

 


