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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Gamletull Halmstad den  
12 februari 2018 på Café Strandgatan 20. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Elisabeth Brink hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Parentation 

Parentation hölls för under året avlidna medlemmar. Elisabeth Brink 
tände ett ljus och läste en dikt och sedan hölls en tyst minut. 

 
§ 3 Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Per Ohlsson. 
 
§ 4 Val av sekreterare för mötet 
  Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Adie. 

 
§ 5 Justerare tillika rösträknare 

Till justerare tillika rösträknare för mötet valdes Ilse Holm 
och Else-Britt Törnebladh. 
 

§ 6 Kallelse till årsmötet 
Mötet utlystes med programutskicket i december samt via annonser i 
HP. Mötet ansågs behörigen utlyst. 

 
§ 7 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes. 62 röstberättigade medlemmar var närvarande. 
Röstlängden bifogas.    Bilaga 1 

 
§ 8 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 9 Verksamhetsberättelse för 2017 

Verksamhetsberättelsen kommenterades och lades därefter med  
godkännande till handlingarna.   Bilaga 2 

 
§ 10 Resultat- och balansräkning för 2017 

Resultatet- och balansräkningen för 2017 kommenterades. Resultatet 
gav en vinst på 3 808 kronor. Årsmötet godkände resultat- och 
balansräkningen som lades till handlingarna   Bilaga 3 

 
§ 11 Revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. 
      Bilaga 4 

 
§ 12 Ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
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§ 13 Ersättningar till styrelse och revisorer 
Inga ersättningar utgår utan endast kostnadsersättningar. 

 
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för 2018 

Efter omröstning fastställdes medlemsavgiften för 2018 till oförändrad 
250 kronor. 
 

§ 15 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till högst nio stycken. 

 
§ 16 Val av ordförande 

Till ordförande för ett år för SPF Seniorerna Gamletull Halmstad valdes 
Elisabeth Brink. 
 

§ 17 Val av övriga ledamöter 
Omval på två år Monika Sandberg och Rachel Gustavson. Kvarstår ett år 
Christina Löfgren, Ebbe Ankeraa och Kerstin Adie. 
Nyval på två år Halina Arvidsson och på ett år Rutger Johannesson.  
En vakans i styrelsen.    Bilaga 5 
 

§ 18 Val av revisorer 
Till revisorer för ett år valdes Lennart Almqvist och Roland Folkesson 
samt som suppleant för ett år Lena Nordström. 

 
§ 19 Val av ombud till distriktsstämman 

Val av ombud och ersättare för dessa till distriktsstämman den  
11 april 2018 fick den nya styrelsen i uppdrag att göra. 

 
§ 20 Val av valberedning 

Mauritz Westergren valdes till ledamot i valberedningen. Styrelsen fick i 
uppdrag att hitta ytterligare personer till valberedningen. 

 
§ 21 Motioner 

Inga motioner hade kommit in till styrelsen. 
 
§ 22 Förslag från förbund, distrikt och styrelse 

Inga förslag hade inkommit. 
 
§ 23 Övriga frågor 

Inga övriga frågor ställdes. 
 
§ 24 Avtackningar 

Ordföranden Elisabeth Brink avtackade avgående ledamot i styrelsen 
Mauritz Westergren med blommor och presentkort, avgående revisor 
Bengt G Karlsson med blommor och ordförande Per Ohlsson med 
blommor. 

 
§ 25 Avslut 

Ordföranden avslutade årsmötet 
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Vid protokollet: 
   
 
 
Kerstin Adie   Per Ohlsson 
sekreterare   Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Ilse Holm   Else-Britt Törnebladh 


