
Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Jössebygden Arvika 
den 15 februari 2018. 

Plats: Korpralen, Arvika. 

§ 1. Ordföranden Birgitta Frödin öppnade mötet och hälsade deltagarna 
välkomna, där hon särskilt påpekade glädjen över att så många mött 
upp. 

 Ordföranden höll parentation över under året avlidna medlemmar. 

§ 2. Till mötesfunktionärer valdes: 
 Ordförande: Gösta Frödin 
 Sekreterare: Lilian Karlsson 
 Justerare jämte ordförande: Eva Nylander och Eva Silvén. 

§ 3. Kallelsen till mötet godkändes. 

§ 4. Dagordningen godkändes. 

§ 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning föredrogs. 
Omslutningen balanserar på kronor 163.819,21 och rörelseresultatet  
 -9.376,02.  

§ 6. Resultat och balansräkning fastställdes. 

§ 7. Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 9. Beslöts att antalet styrelseledamöter skall vara 8 + ordf. 

§ 10. Till ordförande för 1 år, omvaldes enhälligt Birgitta Frödin. 

§ 11. Styrelseval: Margareta Tigér kvarstår 1 år 
  Bo Ekberg  kvarstår 1 år 
  Gunvor Hermansson kvarstår 1 år 
  Anne-Lis Paulsen nyval 1 år 
  Lilian Karlsson omval 2 år 
  Ingeborg Lykken omval 2 år 
  Hans Palmqvist omval 2 år 
  Ulla Johansson omval 2 år 

   



§ 12. Till revisorer valdes: Britt-Marie Andersson  omval 1 år 
              Torbjörn Nordström omval 1 år 

 Ersättare:              Ragnar Gunneberg omval 1 år 

§ 13. Styrelsen fick förtroendet att utse 5 ombud och ersättare till 
distriktsstämman, (som i år hålls i Skoghall den 22 mars), likaså vid 
behov övriga funktionärer inom SPF Seniorerna Jössebygden. 

§ 14. Beslöts att antalet ledamöter i valberedningen skall vara 3. 

§ 15. Till valberedning valdes: Sölve Hermansson, sammankallande  
Tord Johansson och Ann-Sofie Söderqvist 

§ 16. Beslöts att medlemsavgiften för år 2019 skall höjas till 280 kronor, 
eftersom kongressen beslutade att höja förbundets andel med 30 kr. 

§ 17. Till kostnadsersättning för styrelsen beviljades 3.000 kronor att fördela.  
§ 18. Budgeten gicks igenom och godkändes. 

§ 19.  Ordföranden gick igenom verksamhetsplanen som godkändes. 
 Önskemål framfördes att teaterresan på hösten inte skall sammanfalla 

med fars dag. Årets biljetter är redan beställda och går inte att ändra, 
men programgruppen tog önskan med till nästa års planering. 

§ 20. Inga motioner hade inkommit till stämman. 
  
§ 21 Under övriga frågor informerade Ann-Cathrine Rülcker från en 

förbundskonferens där hon och Birgitta deltagit. Det gällde SPF:s 
aktuella frågor inför valet. 

 Förbundsordföranden framhöll tre viktiga frågor: 
 Trygg ekonomi. 
 Tryggt boende. 
 Trygg vård och omsorg, på våra egna villkor. 

 Birgitta efterlyste frågor att ta upp vid den lokala politikerträffen som 
pensionärsföreningarna i Arvika gemensamt anordnar den 15 augusti. 

  
 Berättade också att det blir ett öppet möte den 15 mars med 

riksdagsledamoten Barbro Westerholm, som berättar om hur det är att 
vara årsrik. 

  
§ 22. Årsmötesförhandlingarna avslutades med ett tack och en vårbukett till 

Gösta Frödin som på ett utmärkt sätt skött förhandlingarna. 



Vid protokollet: 

Lilian Karlsson 

Justeras: 

Gösta Frödin, mötesordförande            Eva Nylander               Eva Silven 
   
   

 
 
 

   
   
    
     

    
     

   


