
  Protokoll fört vid årsmöte med  SPF Seniorerna Gullvivan 

  Vingåker  torsdagen den  20 februari 2020 på Humlegården 

 
  § 1 Mötets öppnande 
   Ordförande Robin Ashby hälsade välkommen och förklarade  

   mötet öppnat. 

 

  § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

   Till ordförande valdes Per Ohlsson och till sekreterare 

   Lena Larsson. 

 

  § 3 Val av 2 justeringsmän 

   Att justera årsmötets protokoll valdes  Birgitta Dahlqvist och 

   Birgitta Magnusson. 

 

  § 4 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

    Kallelse har varit utlagd  på föreningens hemsida, utskickad via 

    e-post och annons  har varit införd i Katrineholms-Kuriren. 

    Årsmötesdeltagarna  konstaterade att årsmötet utlysts i behörig 

    ordning. 

 

  § 5 Fastställande av dagordning 

   Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

  § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

   Verksamhetsberättelsen var  utlagd i möteslokalen. 

   Årsmötesdeltagarna beslutade 

   att godkänna den och lägga den till handlingarna. 

 

  § 7 Ekonomisk verksamhetsberättelse 

   Revisor Runar Mattsson redogjorde för den ekonomiska   

   verksamheten. 

   

  § 8 Revisorernas berättelse 

   Revisor Runar Mattsson föredrog revisionsberättelsen. 

 

  § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 

   Årsmötesdeltagarna beslutade 

   att godkänna förslaget till resultat- och balansräkning och 

   att lägga den till handlingarna. 

 

  § 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

   Årsmötesdeltagarna beslutade 

   att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 



 

  § 11 Fastställande av årsavgift för 2021 

   Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2021 d v s 

   230:--. 

   Årsmötesdeltagarna  beslutade 

   att årsavgiften för 2021  är 230:--.    

  

   § 12   Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

   Styrelsen föreslog att antalet ledamöter i styrelsen skall  vara 7 

   inklusive ordförande. 

   Årsmötesdeltagarna beslutade   

   att antalet ordinarie ledamöter skall vara 7.   

 

  § 13 Beslut om kostnadsersättning  till styrelsen för 2020 

   Styrelsen föreslog att kostnadsersättningen till styrelseledamöterna 

   inte ändras för 2020 utan skall vara 2 000 kr till vardera   

   ordförande,  sekreterare och kassör samt 600 kr till vardera övriga 

   ledamöter.   

   Årsmötesdeltagarna beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

     

  § 14   Val av ordförande 

   Nuvarande ordförande Robin Ashby har avsagt sig omval. 

   Från valberedningen fanns inget förslag  till ny ordförande, 

   varför ordförandeposten blir vakant. 

     

   § 15 Val av övriga ledamöter i styrelsen 

   I tur att avgå ur styrelsen var Laila Norström, Rolf Granberg 

   och Mårten Gjötterberg. 

   Laila Norström har avsagt sig omval. Till ny ledamot i styrelsen 

   föreslog valberedningen Christer Botås. 

   Årsmötesdeltagarna beslutade 

   om omval på  Rolf Granberg och Mårten Gjötterberg på 2 år och 

   nyval på Christer Botås på 2 år. 

   Kvarstår ytterligare 1 år gör Tommy Persson, Sonja Kantonen och

   Gunnel Granberg Öhrming. 

         

  § 16 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman  

   Inga förslag till ombud framkom på årsmötet    

   varför årsmötesdeltagarna beslutade 

   att överlåta till styrelsen att utse ombud och ersättare till distriktets 

        årsstämma. 

  

  § 17 Val av ombud och ersättare i distriktets valberedning 

   Inga förslag till ombud framkom på årsmötet    

   varför årsmötesdeltagarna beslutade 



   att överlåta  till styrelsen att utse ombud och ersättare till  

       distriktets valberedning. 

    

  § 18 Val av revisorer 

   Revisorer har varit Runar Mattsson och Birgit Olsson.  Birgit  

   Olsson har avsagt sig omval. 

   Valberedningen förslog omval på Runar Mattson och nyval på  

   Arne Norlin. 

   Årsmötesdeltagarna beslutade 

   att utse Runar Mattsson och Arne Norlin till revisorer. 

 

     § 19 Val av valberedning 

   Nuvarande valberedning Kenneth Björnlund, Per Ohlsson och  

   Runar  Mattsson har avsagt sig omval. 

   Inga förslag till valberedning  framkom på årsmötet varför  ärendet 

   överlämnas till styrelsen. 

    

  § 20 Val av ombud  till Kommunala Pensionärsrådet 

   Valberedningen förslog omval på Gunnel Malm och Marita  

   Andersson till ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). 

   Mötesdeltagarna beslutade 

   att utse Gunnel Malm och Marita Andersson till ombud i KPR. 

  

  § 21 Val av övriga funktionärer 

   Till övriga funktionärer hade  valberedningen följande förslag: 

   Trafikansvarig:  Håkan Andersson 

   Mötesansvarig  Gunnel Granberg Öhrming   

   Mötesvärd:   Tord Bäcker       

   Friskvårdsansvariga: Gunnel Widén, Ingrid Fredriksson, 

       Inger Öhman, Lena Larsson  

   Lotteriansvarig:  Margareta Isaksson 

   Bingoansvariga:  Margareta Isaksson och Birgitta Eriksson 

   Reseansvariga:   Per Olsson,Kenneth Björnlund och 

       Tommy Persson 

   Bridgeansvariga:            Elsie-Britt Hultberg och Rolf Granberg 

   Golfansvarig:                  Arne Norlin 

   Samtliga funktionärer välj på ett år. 

    

   Mötesdeltagarna beslutade 

   i enlighet med valberedningens förslag.  

        

  § 22 Behandling av motioner 

   Inga motioner fanns att behandla. 

  

   



 

  § 23 Årsmötets avslutning 

   Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet. 

 

 

   Vingåker den 20 februari  2020 

 

 

 

   

   Lena Larsson   Per Ohlsson    

   Sekreterare    Ordförande 

 

 

   Justeras: 

 

 

    

      Birgitta Dahlqvist   Birgitta Magnusson 

 

    

    

 


