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SPF Seniorerna Håbos tradition att vid föreningens årsstämma dela ut två stipendier till Håbo
musikskolas duktiga elever fortsatte även i år. Åtets stipendiatet, Calle Bi.ilow, saxofon och
Rasmus Chdstensea, sång och gitarspel ethöll vat sitt stipendium på 500 ktonot efter att
förtfänstfullt framfört sina upptädanden delvis med ackompaniemang av Klas Edksson,lfuare på
Håbo musikskola.

Årets underhållning genomfördes av Stefan Lövgren som ftamförde ett antal popul:ira melodier
fuånvfutrngdom. Stefan fiirärades en Åbergs-docka som minne av sitt ftamftädande.

§ 1 Stämmans öoonande
Ordförande Bo Lundgren hälsade samdiga välkomna och förklarade sdjrnmafl öppnad.

§ 2 Parentation
För de 27 medlemmar som avlidit undet det ganga fuet hölls en patentation av vår egen

präst, Sven-Erik Svensson.
Stipendiaten Calle Biilow spelade mycket stämningsfullt på sin saxofon som avslutning
av akten ackompanierad av Klas Eriksson, &irare på Håbo musikskola.

§ 3 Val av ordförande för stämman
Stämmafl valde HåkanJonsson som otdförande föt stämman.

§ 4 Val av sektetemre för st'imman
Stämman valde Kent Magnusson som sektetetare för stämman.

§ 5 Val av wå iusteringsoersoner tillika rösträknare för stämman
Sfimman valde Gert Lidö och LennartÅhls6n till iusteringspersoner tillika tösträknate
för s6mman.
Rös*ångd upprättades med 94 aärvarande och töstberättigade medlemmar.

§ 6 Prövning av att kallelse till årsstrimman skett i behödg or&ting
Stjmman hat vaÅt utlyst i medlemstidningen (Ivledlemsforum flurnlrler 7, 2019) vilken
utkom uader vecka 4. Stämman fann aff utlysandet skett i behödg otdning.

§ 7 Fastställande av föredragoingsordning
Sämman fastställde dagordningen i befintligt skick.

§ I Behandlins av stvrelsens åtsberättelse
Verksamhetsberättelsen, vilken återfinns i Medlemsforum flufirmet 1, 2019, gicks
igenom av stämmans otdförande med hiiilp av 36 [,gndfen.

Resultat och balansräkningen, vilken också åter6nns i Medlemsfoflun rufl]mer 7,2479,
gicks igen av föreningeos kassör.

Stämman godkände och fastställde dessa handlingat.
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Revisoremas berättelse
Ralf Diktonius, av årsstärnman 2018 vald revisor, fötedrog revisoternas berättelse eftet
sin granskning zv 2A18 års verksamhet och dess tesultat och balansräkning.
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för stytelsen för den tid revisionen omfattade.

Beslut om resultat- och balansräkning samt bokslutsdispositionet
Sämmans beslut blev att anta resultat- och balansräkningefl samt att disponera
överskottet pL 62 902 ktonot enlig fömlaget i verksamhetsberättelsen.

Fråoa om aflsvafsftihet för stwelsen
Med referens till paragraferna 9 och 10 ovan beslutade sfimman enhiilligt att bevilja
styrelsen ansvatsfiihet för vetksamhets fuet 2078.

Beslut om eventuell etsättning tiII styrelse och revisorer
Inget beslut togs angående ersättningar till styrelse och revisorer. Ledamötema fortsätter
att arbeta helt ideellt.

Behandlins av motionet
Ordförande koastatetade att inga motioner hat inkommit inföt stämman.

Behandling av födag från fötbundet distdktet och föreningens styrelse

Inga fötslag har inkommit.

Beslut om sädgeändring efter eventuellt kongressbeslut
Inga förslag har inkommit..

Beslut om budget och vetksamhetsplan föt 2019

Föreningens ordförande gick igenom vetksamhetsplanen f&2019 och kassöten

budgeten f& 2019. Dessa åtetfinns också i Medlemsforum flufirmet L,2019.

Stämmans beslut blev att anta både budget och vetksamhetsPlan f&2079.

Beslut om i,r:sevsrft 2020
Stpelsen föreslog att årsavgift föt 2020 skall vata 300 ktonor och föt vänmedlemmar
100 kronor.

Stämmans beslut blev enligt stytelsens förslag.

Beslut om antal stvrelseledamöter
Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av siu ledamötet inHusive otdförande
samt två suppleanter.
Stiimmans beslut blev enligt valberedningens {örslag.

Val av otdfotande föt 1 at
Valbetedaingen föreslog Bo Lundgten.

Stiimman beslutade enhiilligt attv'iÅ1a- Bo Lundgreo till ordfömnde för SPF Seniotema
Håbo för vetksamh etsfuet 2079.

Protokoll förtvid årssrämma 2019
Datum: 14 februari 2019 klockan 13.00-15.00
Plats: Fridegatdsscenefl, Bålsta
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Yzl av övrisa ordinarie stwelseledamöter
Valberedningen föreslog följande personet föt val pä2 är:

Iaget Smedbetg, omval
Ralph Åbtahamssori, omval
Ursula Edfast, omval

Stimman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valbetedningen föteslog till $rllnadsval på ett fu
Peter Kilger, nyval

Stiimman beslutade enligt val§ffsdningens förslag.

Valberedningen föreslog 2 suppleanter ätt välias pä 1 ät
Karin Csäszär
Cut Betglind

Stimman beslutade enligt valberedningens forslag.

Styrelseledamöter som kvarstar yttedigare 1 år:

Ingnd Kläringe
Kent Magnusson

Val av 2 tevisorer och 1 ersättate för 1 år
Valbercdningen föteslog omval av Ralf Diktonius och Lars Hammar samt omval av
Laila Cadsson som esättare.

Stämman beslutade enlig valberedningens förslag.

Val av 5 ombud och ersättare till distriktets årssdimma
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse ombud till distriktets fusstämma.

Nominering av. i förekommande fall av ledamötet och ersättare i det kommunala
oensionärstådet.

-

Detta val giotdes under stämman 2018 och de ät valda pL 4 fu.

Beslut om antal ledamötet i valbetedningen
Yvonne Lindstom föteslog 

"6 
yd§slsdningen skall bestå av 3 ledamöter.

Stämman besluade enligt förslaget.

Val av halva antalet valberedare på wå år
Yvonne Lindström föreslog fölfande 2 personer att välias in i valberedningen:

MargarctaTaqanyt2 är

§7ello Roo,2 år

Stiimman beslutade enligt förslaget.

Pet-EdkJosefsson kvatståt ännu ett åt i valberedningen.

Ptotokoll fötvid årcsämma 2019
Datum: 14 februari 2019 klockan 13.0O-15.00
Plats: Fridegfudsscenen, Bålsta
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protokoll fött vid å15stämma 2019
Datum: 14 februad 2019 klockan 13.00-15.00
Plats: Fddegfudssceoer, Bålsta
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Val av valberedninsens ordförande bland samtlisa ledamötet i valberedninsen
Per-Erik Josefsson valdes a;tt vata sammankallande inom valberedningen.

Utmfukelser /avtackningat
Bo Lundgren foråsde fölande persofler silvernål och diplom för mycket gott atbete
inom föreningen.

Görel Lundkvist,
Bemt Gahfl,
Ingdd Kldringe,
Per-Olov Pettersson,
Bdtt-Made Pettetsson,
Christer Riddetsuåle,
Brian Tumer,
Leif Lindberg,
Hans Renner,
Lisbeth Nilsson,
Lennart Cadsson

Sämmans avslutande
HåkanJonsson tackade för förmoendet att faleda årsst'imman och öved'imnade
otdfömndeklubban till Bo Lundgren som ackade presidiet med blommor.

Bo Lundgren ackade för förtoendetuttfäL leda SPF Senioterna Håbo undet 2019 samt
förklamde stämman avslutat.

§28

Sfimmans sekreterare

Justeas
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