
IDUN UPPSALA

1 . Årsmötet öppnas

2 . Parentation

3 .

3a . Val av mötesordförande

3b .

3c .

4 .

5 .

6 .

7 .

7a . Revisorernas berättelse Revisorn Rolf Jansson föredrog revisorernas berättelse (se bilaga 3).

7b .

7c .

 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Seniorerna 
Idun torsdagen den 13:e februari 2020 på 

Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala

Ordförande Kerstin Åström hälsade alla välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat.

Parentation hölls över de under året bortgångna medlemmarna. Ett 
levande ljus tändes. Kerstin läste en dikt av Nils Ferlin samt en av Bo 
Setterlind. Därefter hölls en tyst minut.

Val av mötesfunktionä-
rer 

Valberedningen föreslog Bert Wärnsberg till ordförande för årsmötet. 
Årsmötet beslutade att välja Bert Wärnsberg till ordförande för 
årsmötet. Bert Wärnsberg tackade för förtroendet.

Val av mötessekretera-
re

Valberedningen föreslog Pär Höglund till sekreterare vid årsmötet. 
Årsmötet beslutade att välja Pär Höglund till sekreterare vid 
årsmötet.

Val av två justerare, 
som även fungerar som 
rösträknare

Årsmötet beslutade att utse Gunnar Vahlund och Mats Hellqvist att 
justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.

Fastställande Röstlängd 
= Deltagarlista  

Mötesordförande föreslog att årsmötets deltagarlista (exkl. ev. gäster) 
skall utgöra röstlängd. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 

Fastställande av att 
årsmötet har blivit kal-
lat i laga ordning

Årsmötet beslutade att årsmötet har blivit kallat i laga ordning.

Fastställande av före-
dragningslistan

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan. Bilaga 1. Med 
följande ändringar

Behandling av styrel-
sens årsredovisning och 
revisorernas berättelse 
samt beslut om årets 
resultat. 

Verksamhetsberättelsen hade erhållits vid registreringen. Bilaga 1. 
Årsmötets sekreterare föredrog verksamhetsberättelsen och lämnade 
möjlighet för årsmötesdeltagarna att ställa frågor och/eller komma med 
synpunkter. Mötesordförande föredrog balans-och resultaträkningar 
2019.

Fastställande av resul-
tat- och balansräknin

Årsmötet beslutade att fastställa resultat-och balansräkningen för år 
2019 (se bilaga 2).

Beslut om verksam-
hetsårets resultat

Årsmötet beslutade att föra årets resultat, i ny räkning.



8 .

9 .

10 . Behandling av motioner Inga motioner inkomna.

12 .

13 .

14 .

16 . Val av ordförande

17 .

18 .

19 .

20 .

22 .

23 . Årsmötet avslutas Mötets ordförande tackade alla och förklarade årsmötet avslutat.

BILAGOR

1 Verksamhetsberättelse för år 2019

2 Årsredovisning för år 2019

3 Revisionsberättelse för år 2019

4 Budget för år 2020

5 Valberedningens förslag för år 2020

6 Motioner inkomna till årsmötet

Fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen för den tid 
revisionen avser.

Årsmötet beslutade att bevilja den av revisorn föreslagna 
ansvarsfriheten för styrelsen för verksamhetsår 2019.

Fastställande av ersätt-
ning till styrelse och re-
visorer (Förslag: 5.000 
kr)

Styrelsen hade föreslagit 5.000 kr att fördelas av styrelsen. Årsmötet 
beslutade att godta förslaget.

Fastställande av budget 
för 2020

Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen föreslagna 
budgeten för 2020 (se bilaga 4).

Fastställande av årsav-
giften för år 2021 (För-
slag: 270 kr)

Styrelsen hade föreslagit oförändrad avgift 2021, 270 kr (80 till 
föreningen, 30 distriktet, 160 förbundet). Årsmötet beslutade godta 
förslaget.

Fastställande av årsav-
gift för vänmedlemskap 
2021 (Förslag: 100 kr)

Styrelsens förslag var oförändrad avgift 100 kr för år 2021. Årsmötet 
beslutade att godta förslaget.

Årsmötet beslutade att omvälja Kerstin Åström på 1 år

Val av övriga styrelse-
ledamöter

Årsmötet beslutade att till ledamöter i styrelsen välja:
Stig Sjölund          Omval 2 år
Börje Nordh          Omval 2 år
Birgitta Broström  Nyval 2 år

Val av revisorer och er-
sättare

Årsmötet beslutade att till revisorer välja:
Rolf Jansson            1 år  omval 
Mats Gabrielsson     1 år  omval
Ersättare Mats Hellqvist 1 år nyval

Val av ombud och ersät-
tare till distriktsstäm-
man

Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att utse ombud vid SPF 
Seniorernas distriktsstämma.

Information om funktio-
närer i föreningskom-
mittéerna

Årsmötet beslutade att godta valberedningens förslag till övriga 
funktionärer (Bilaga 5)

Val av valberedning + 
sammankallande

Årsmötet beslutade att styrelsen skall utgöra valberedning.
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