
Protokoll fört vid digitalt årsmöte med SPF Seniorerna Karlskoga den 11 maj 2021
§ 1.  Mötets öppnande
Ordförande Siv Kanon hälsade de deltagande 14 medlemmarna välkomna till föreningens 43:e årsmöte.
§ 2.  Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet
Till att leda dagens förhandlingar valdes Allan Hede och till sekreterare Gunnel Carlstedt. Till att jämte 
mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Waernér och Eva Sandström.
§ 3.  Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
Utlysande av årsmötet har skett i mars - och aprilnumren av Månadsnytt samt annonserats i lokalpressen. Mötet ansåg 
att årsmötet utlysts enligt stadgarna.
§ 4.  Fastställande av föredragningslista
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.
§ 5.  Behandling av styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning 2020
Verksamhetsberättelsen och Ekonomisk redovisning för året 2020 gicks igenom sida för sida. Inga invändningar. Mötet 
godkände Verksamhetsberättelsen och Ekonomiska redovisningen.
§ 6.  Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse finns på sidan 19 i Verksamhetsberättelsen. Den godkändes utan kommentarer.
§ 7.  Fastställande av resultat- och balansräkning 2020
Resultat- och balansräkningen finns på sidorna 12 och 13. Årsmötet beslutade fastställa resultat- och balansräkningen 
per den 31 december 2020.
§ 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet och förvaltning.
§ 9.  Beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer
Inga arvoden betalas till styrelse och revisorer.
§ 10. Beslut om budget och plan för verksamheten år 2021
Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2021 och Budget 2021 finns i Verksamhetsberättelsen på sidorna 15 och 16. De 
godkändes i båda fallen av årsmötet.
§ 11. Beslut om årsavgift för år 2022
Styrelsen föreslår oförändrad avgift 295 kronor varav 90 kronor till Föreningen, 160 kronor till Förbundet och 45 
kronor till Distriktet. Årsmötet beslutade i enlighet med detta.
§ 12. Beslut om antalet styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter ska vara 11.
§ 13. Val av ordförande
Siv Kanon omvaldes av årsmötet till ordförande för ett år.
§ 14. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
                      Anders Lindbäck                Omval – 2 år
                      Marianne Leijder               Omval – 2 år
                       Gunnel Carlstedt               Omval – 2 år
                      Ulf Palmér                          Omval – 2 år
                      Gunn Andersson                Omval – 2 år
                      Per Aspeli                           Vald till 2022
                      Leila Raudsaar                    Vald till 2022
                      Valter Jehrn                        Vald till 2022
                       Gunnel Ringman               Vald till 2022
                      Eva Öberg                           Fyllnadsval till 2022
§ 15. Val av revisorer och ersättare
Revisorer
Ulla Nilsson                        Omval – 1 år
Marie-Louise Nauclér        Omval – 1 år
Ersättare
Birgitta Öster                      Omval – 1 år
§ 16. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma – klart. Stämman har redan varit.
§ 17. Val av våra ledamöter och ersättare Kommunens pensionärsråd, KPR
Ordinarie
Jan-Olof                              Nyval – 1 år
 Ersättare
Per Aspeli                           Omval – 1 år
§ 18.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Inget beslut togs.
§ 19. Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen
Ingen person på mötet var intresserad att bilda valberedning. Siv Kanon vädjade till mötesdeltagarna att komma med 
förslag på personer till valberedning.
§ 20. Övriga frågor
Inga frågor förelåg.



 § 21. Avslutning
Siv Kanon tackade presidiet och avslutade årsmötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt               Allan Hede
Mötessekreterare              Mötesordförande
Per  Waernér                      Eva Sandström
Justerare                            Justerare


