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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Karlskoga den 22 mars 2022

i matsalen på Solbringen 

Informaton: SPF Seniorernas kongress antog i august 2021 nya gemensamma 
stadgar at gälla från och med 1 januari 2022.

§ 1.  Mötets öppnande
Ordförande Siv Kanon hälsade de församlade 65 medlemmarna välkomna tll 
föreningens 44:e årsmöte.

§ 2.  Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet
Till at leda dagens förhandlingar valdes Wiggo Öberg och tll sekreterare Gunnel 
Carlstedt. Till at jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan 
Stureborg och Siw Philipson.

§ 3.  Fastställande av röstlängd
Namnlistan vid inträdet tll årsmötet fastställdes som röstlängd. 

§ 4.  Fråga om kallelse sket i behörig ordning
Utlysande av årsmötet har sket i november - och januarinumren av Månadsnyt samt
annonserats i lokalpressen. Mötet ansåg at årsmötet utlysts enligt stadgarna.

§ 5.  Fastställande av föredragningslista
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

§ 6.  Styrelsens Verksamhetsberätelse 2021
Verksamhetsberätelsen för 2021 fanns tllgänglig på mötet för mötesdeltagarna. 
Mötet godkände Verksamhetsberätelsen.

§ 7.   Styrelsens förvaltningsberätelse 2021 (balans-och resultaträkning) 
Styrelsens förvaltningsberätelse 2021 (balans-och resultaträkning) på sidan 10 i 
Verksamhetsberätelsen föranledde en fråga angående kortristg skuld tll 
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Socialstyrelsen per den 31 december 2020. Föreningens kassör Leila Raudsaar 
förklarade at skulden var betald per den 31 december 2021 för at föreningen 
betalat tllbaka outnytjade bidragspengar tll Socialstyrelsen.
Mötet godkände Förvaltningsberätelsen.

§ 8.  Revisorernas berätelse
Revisorernas berätelse fnns på sidan 17 i Verksamhetsberätelsen. Den upplästes av 
Wiggo Öberg och godkändes utan kommentar. 

§ 9.  Fastställande om resultat- och balansräkning 2021
Resultat- och balansräkningen fnns på sidorna 10 och 11 i Verksamhetsberätelsen. 
På förslag av revisorerna beslutade årsmötet fastställa resultat- och balansräkningen 
per den 31 december 2021.

§ 10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade at bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2021  års verksamhet 
och förvaltning.

§ 11.  Behandling av Verksamhetsplan och Budget 2022
Verksamhetsplan och Budget 2022 fnns på sidorna 13 och 14. Båda godkändes.

§ 12.  Fastställande av medlemsavgifer 2023
Vår del av den totala medlemsavgifen, 90 kronor för år 2023 fastställdes.

§ 13.  Fastställande av arvoden och eventuella ersätningar tll styrelse och 
revisorerna
Inga arvoden utgår tll styrelse och revisorer.

§ 14. Behandling av inkomna motoner
Inga motoner hade inkommit.

§ 15. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
Inga förslag fanns.

§ 16.  Fastställande av antal ombud tll nästkommande distriktsstämma
Antalet ombud ska vara 9 st.

§ 17. Beslut om antalet styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter ska vara 11 st.
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§ 18. Val av ordförande
Siv Kanon omvaldes av årsmötet tll ordförande för et år.

§ 19. Val av övriga styrelseledamöter
Per Aspeli Omval – 2 år
Leila Raudsaar Omval – 2 år
Valter Jehrn Omval – 2 år
Eva Öberg      Omval – 2 år
Gunnel Ringman Omval – 2 år
Anders Lindbäck Vald tll 2023
Marianne Leijder Vald tll 2023
Gunnel Carlstedt Vald tll 2023
Gunn Andersson Vald tll 2023
Jan Sjögren           Fyllnadsval tll 2023

§ 20. Val av revisorer och ersätare
Revisorer
Ulla Nilsson Omval – 1 år
Marie-Louice Nauclér Omval – 1 år

Ersätare
Birgita Öster Omval – 1 år

§ 21. Val av ombud och ersätare tll distriktsstämma
Föreningen har rät at sända nio ombud, ordföranden ska ingå. Årsmötet beslutade 
at delegera tll styrelsen at utse dessa.

§ 22. Val av våra ledamöter och ersätare Kommunens pensionärsråd, KPR
Ordinarie
Jan-Olof Forsling Omval – 1 år

Ersätare
Per Aspeli Omval – 1 år

§ 23. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Inget beslut togs.
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§ 24. Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter
 i valberedningen
Ingen person på mötet var intresserad at bilda valberedning. Mötet gav styrelsen i 
uppdrag at fnna de personer som ska ingå i valberedningen och eventuella 
adjungerade.

§ 25. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställande av dagordningen
Inga frågor förelåg.

§ 26. Avslutning
Mötesordförande, Wiggo Öberg, tackade för förtroendet at ha fåt leda årsmötet.
Därefer avslutades årsmötet.

Vid protokollet:

……………………………………………… …………………………………………….
Gunnel Carlstedt Wiggo Öberg
Mötessekreterare Mötesordförande
       

………………………………………………                                  …………………………………………...
Jan Stureborg Siw Philipson
Justerare Justerare


