
   
 
 
    Årsmöte 2021-06-03 
 
 

SPF SENIORERNA GAVLE FÖREDRAGNINGSLISTA 
      
 
1. Val av mötesfunktionärer: 
        a) Anders M. Johansson föreslås utses till ordförande vid årsmötet. 
        b) Lis-Britt Landén föreslås utses till sekreterare vid årsmötet. 
        c) NN och NN föreslås utses till justerare/rösträknare. 
 
2.     Mötets stadgeenliga utlysande. 
        Förlag: Årsmötet beslutas vara i stadgeenlig ordning utlyst. 
 
3.     Fastställande av föredragningslistan. 
        Förslag: Föredragningslistan fastställs. 
 
4.     Behandling av styrelsens årsberättelse. 
        Förslag: Årsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
5.     Revisorernas berättelse. 
        Förslag: Revisorernas berättelse läggs till handlingarna. 
 
6.     Beslut om resultat- och balansräkning. 
        Förslag: Resultat- och balansräkningen fastställs enligt styrelsens förslag. 
 
7.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
        Förlag: Revisorerna föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för   
        verksamhetsåret 2020. 
 
8.     Beslut om ev. ersättningar till styrelsen. 
        Förslag: Valberedningen föreslår att kostnadsersättning utgår med 999 kronor 
till var och en i styrelsen samt adjungerad ledamot (oförändrat).      
         
9.     Behandling av motioner. 
        Ingen motion finns att behandla. 
 
10.    Behandling av förslag från förbundet, distriktet och styrelsen. 
         Inga förslag finns att behandla. 
 
11.    Beslut om budget och verksamhetsplan för 2021.  
         Förslag: Budget och verksamhetsplan fastställs enligt styrelsen förslag. 
 
12.    Beslut om årsavgift för nästkommande år. 
         Förslag: Årsavgiften fastställs till 100 kronor per medlem (oförändrad). 
 



13.    Beslut om antalet styrelseledamöter. 
         Förlag: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter         
 (oförändrat)        
 
14.    Val av ordförande för ett år. 
         Förslag: Valberedningen föreslår att Pirkko Jonsson väljs (omval). 
 
15.    Val av styrelse 
         Förslag: Valberedningen föreslår, med hänvisning till föregående års särskilda  
         förutsättningar förorsakat av coronapandemin, att styrelseledamöternas mandat 
         period förlängs med ett år. 
 
         Styrelsen får därmed följande sammansättning, utöver ordföranden: 
 
         Liss-Britt Landén (mandatperiod till 2022) 
         Hans Norlund (mandatperiod till 2022) 
         Anders M Johansson (mandatperiod till 2023) 
         Agneta Bertilsson, nyval (mandatperiod till 2022) 
         Marta Forsberg (mandatperiod till 2023) 
         Margaretha Ståhlquist (mandatperiod till 2023) 
         
16.    Val av två revisorer och en revisorsersättare. 
         Förslag: Valberedningen föreslår att Lennart Månson och  
         Wanja Pettersson väljs till revisorer (omval 1 år). 
 
17.   Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 2022 (ordförande + sex 
        ombud). 
        Förslag: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse ombud. 
 
18.   Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 
        Förslag: Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. 
 
19.   Val av valberedning. 
        Förslag: Hugo Minell, Christer Öhlund och Ingrid Wågberg väljs  
        Christer Öhlund som sammankallande (omval 1 år). 
 
20. Avslutning 
           
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


