
      
 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

SPF Seniorerna Grödinge        
Org.nr 802422-9075  

 

Plats och tid: Grödinge Bygdegård, 2019-02-20 

 

§ 1 Årsmötets öppnande  

Föreningens ordförande Berit Åsberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Ordförande Berit Åsberg erinrade om de 8 medlemmar som avlidit under föregående år,   

Henry Bergström, Urban Gerne, Marita Broby, Börje Andersson, Gertrud Edvardsson,  

Karin Larsson, Nils-Olov Olsson och Nils Oskar Nilsson. och utlyste en tyst minut. 

  

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna 

Till mötesordförande valdes Karl-Göran Johansson och till mötessekreterare 

Sven-Erik Stenervall. 

 

§ 3 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare 

Mötet valde Anki Lauberg och Margareta Ståhlberg att justera årsmötesprotokollet samt vara 

rösträknare. 

 

§ 4 Godkännande av närvarolista 

Närvarolistan med 39 st. medlemmar godkändes. 

 

§ 5 Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 

Mötet förklarades behörigt utlyst. 

 

§ 6 Fastställande av föredragningslista 

Mötet fastställde utsänd dagordning. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 

Styrelsens verksamhetsberättelse var redovisad i kallelsen till årsmötet. 

Ordförande Berit Åsberg läste upp valda delar av verksamhetsberättelsen för 2018 på mötet.  

Originalet är nu underskrivet av styrelsen.  

Mötet godkände styrelsens verksamhetberättelse. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018 

Ingrid Friman läste upp revisorernas berättelse. Granskningen har utförts enligt god 

revisionssed. Räkenskaperna är noggrant förda och attesterade i vederbörlig ordning. Bokslutet 

har gjorts enligt god redovisningsmetod. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat 

och balansräkning för år 2018 samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Revisorerna föreslår att årets resultat förs över till 2019 års räkning. 

Mötet beslutade att revisorernas berättelse skall läggas till handlingarna. 

 

§ 9 Beslut om balans- och resultaträkning 

Resultat- och balansräkning med 2018 års utfall redovisades med bilaga till alla 

mötesdeltagare.  

Rapporterna redovisar ett underskott 377 kronor för verksamhetsåret 2018.  

Mötet godkände rapporterna.  

Mötet beslutade att balans- och resultatrapporten skall läggas till handlingarna. 

 

 



 

 

§ 10 Beslut om årets resultat 

Mötet beslutade att årets underskott 377 kronor skall överföras till 2019 års räkning. 

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. 

 

§ 12 Beslut om eventuell ersättning till styrelsen och övriga funktionärer 

Mötet godkände ett förslag att styrelsen och övriga funktionärer får disponera ett lämpligt 

belopp som en form av uppmuntran, t.ex. till en lunch/middag. 

Verifierade kostnader för resor och övriga utlägg vid representation för föreningen. 

Bilersättning vid resa med egen bil enligt Skatteverkets regler. 

 

§ 13 Behandling av motioner till årsmötet 

Inga motioner har inkommit. 

 

§ 14 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 

Inga förslag har inkommit. 

 

§ 15 Beslut om verksamhetsplan för 2019 - 2021 

Styrelsens verksamhetsplan var redovisad i kallelsen till årsmötet. 

Ordförande Berit Åsberg läste upp verksamhetsplanen för 2019 - 2021 på mötet.  

Mötet godkände styrelsens verksamhetsplan för 2019 - 2021. 

 

§ 16 Beslut om budget för 2019 

Budgetförslag för 2019 redovisades med en separat bilaga till alla mötesdeltagare. 

Förslagen budget redovisar ett underskott på 3 000 kronor. 

Årsmötet godkände budgeten.   

 

§ 17 Beslut om årsavgifter för år 2020 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2020 skall vara oförändrad. 

a. medlemsavgift för ordinarie medlemmar 

Styrelsen föreslår att medlemsavgift för år 2020, skall vara 275: - kronor.  

Mötet godkände förslaget. 

b. medlemsavgift för vänmedlemmar 

Styrelsen föreslår att medlemsavgift för år 2020, skall vara 75: - kronor. 

Mötet godkände förslaget.  

c. medlemsavgift för nya medlemmar som tillkommer under året 
Styrelsen föreslår: 

Medlemmar som inträder under perioden 1 januari – 30 september skall betala full avgift. 

Medlemmar som inträder från och med 1 oktober – 31 december betalar full avgift, den gäller 

året ut samt påföljande år.  

Mötet godkände förslaget. 

 

§ 18 Beslut om antalet styrelseledamöter  

Mötet beslutade styrelsen skall bestå av ordförande och 8 styrelseledamöter. 

 

§ 19 Val av ordförande för 2019 

Valberedningens förslag omval av Berit Åsberg. Godkändes med acklamation. 

 

 

 

 

 

 



§ 20 Val av styrelseledamöter för 2019 och 2020 

Valda på årsmötet 2018 för år 2018 och 2019, Margareta Ståhlberg, Ann-Margret Örnberg, 

Stefan Sundlin.  

Valberedningens förslag, omval av Sven-Ove Johansson, Siw Olsson. 

Nyval av Sven-Bertil Broby, Anki Lauberg och Lennart Lauberg. 

Valberedningens förslag godkändes.   

 

§ 21 Val av två revisorer och ersättare för år 2019 

Valberedningens förslag, omval av Birgitta Herbst och Ingrid Friman som revisorer.  

Ersättare, omval av Kurt Hassel. Valberedningens förslag godkändes. 

 

§ 22 Val av ombud till distriktsstämman jämte ersättare 

Mötet beslutade att styrelsen utser ombud och ersättare till distriktsstämman 2019. 

 

§ 23 Val av en ledamot och ersättare till KPR (Kommunala Pensionärsrådet)                                                                                                                   

Styrelsen beslutade 2018-11-06 att Ann-Margret Örnberg skall kvarstå som ledamot och 

Margareta Ståhlberg skall kvarstå som ersättare kommande mandatperiod. 

Mötet fastställde detta beslut. 

 

§ 24 Beslut om antal ledamöter i valberedningen  

Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. 

 

§ 25 Val av valberednings ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen 

Mötet beslutade om omval av Sören Morberg och Egon Söderberg samt nyval av Sven-Erik 

Stenervall.  Mötet valde Sören Morberg som ordförande och sammankallande. 

 

§ 26 Val av mötesvärdar 2019 

Valberedningens förslag: 

Lag 1, omval av Sif Brenick Lindqvist, Tore Lindqvist, Anita Moberg och Gunnel Rispling. 

Godkändes av mötet. 

Lag 2, omval av Birgitta Herbst, Birgitta Pihl, Agneta Sandehult och Leif Åsberg. 

Godkändes av mötet. 

Till ersättare för mötesvärdarna valdes Bitte Emanuelsson, Olle Holmberg och  

Ingrid Söderberg. 

 

§ 27 Årsmötet avslutas                        

Mötesordförande Karl-Göran Johansson överlämnade klubban till ordföranden Berit Åsberg. 

Berit Åsberg tackade för förnyat förtroende som ordförande. 

Ordförande tackade mötesordförande för fint ordförandeskap och överlämnade en present.  

Inger Sundlin och Sven-Erik Stenervall slutar som ledamöter i styrelsen. 

Inger Sundlin var inte närvarande på mötet, Berit skall åka hem till Inger med en blombukett 

och presentkort och tacka henne för fint arbete i styrelsen. 

Berit tackade Sven-Erik Stenervall med fina ord som sekreterare under 10 år och överlämnade 

en blombukett och presentkort.                                                                                                                                                

Ordförande Berit Åsberg tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

Karl-Göran Johansson  Sven-Erik Stenervall 

Mötesordförande  Mötessekreterare  

 

Justeras: 

 

 

Margareta Ståhlberg  Anki Lauberg    


