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Protokoll fört vid årsmöte i SPF Linnéstaden Göteborg 2023-02-16 
 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Kerstin Gidsäter, som utlyste en tyst minut för att 

hedra under året avlidna medlemmar.  

 

§2 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Berndt Nilsson. 

 

§3 Val av mötessekreterare 

 Till mötessekreterare valdes Margaretha Sahlin. 

 

§4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Ragna Dahlström och Mette 

Hallberg. 

 

§5  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

Årsstämman bekräftade att kallelsen var stadgeenligt utlyst. 

 

§6 Fastställande av föredragningslistan 

Utdelad föredragningslista fastställdes. 

 

§7 Verksamhetsberättelse 2022 

Verksamhetsberättelse för 2022 kommenterades av Kerstin Gidsäter, godkändes av 

årsmötet och lades till handlingarna.  

 

§8 Resultat-och balansräkning 2022, fastställande 

Karl-Åke Hansen redogjorde för resultat-och balansräkningarna, vilka fastställdes och 

lades till handlingarna. 

 

§9 Revisorernas berättelse 

Lars Andersson läste upp revisionsberättelsen, undertecknad av Sven-Inge Hägnemo, 

Lars Andersson och Rune Lundberg. Berättelsen lades därefter till handlingarna. 

 

§10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2021. 
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§11 Verksamhetsplan 

Ordföranden Kerstin Gidsäter presenterade Verksamhetsplan 2023 Seniorerna 

Linnéstaden.   

 

§12 Budget för 2023 

Kassören Karl-Åke Hansen presenterade Budget 2023.  

 

§13 Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§14  Fastställande av årsavgift för år 2024  

Årsmötet biföll förslaget att årsavgiften för år 2024 skall vara oförändrad, 300 kr. 

  

§15  Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 15 personer, ordföranden plus 14 ledamöter. 

 

§16 Val av ordförande för år 2023 

Årsmötet valde Kerstin Gidsäter till ordförande för år 2023.  

 

§17 Val av övriga styrelseledamöter  

Valberedningens ordförande Gunilla Edmark redogjorde för valberedningens förslag 

till övriga ledamöter av styrelsen: Anders Holm, Sven Lindgren, Ing-Marie Hörn och 

Marianne af Ekenstam omval till 2024, Margaret Lindroth och Ing-Britt Ströms nyval 2 

år, Åke Berg, Gunlög Bredänge och Ingrid Blume fyllnadsval 1 år. Karl-Åke Hansson, 

Monica Eifel och Margreth Wadenstein har 1 år kvar. Årsmötet valde styrelse enligt 

valberedningens förslag. 

 

§18 Val av revisorer 

 Årsmötet beslöt att välja följande till revisorer för verksamhetsåret 2023:

 Sven-Inge Hägnemo och Lars Andersson omval 1 år, revisorsuppleant Rune Lundberg 1

 år.  

 

§19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

 Mötet beslöt att utöka valberedningen med en ledamot från 3 till 4. 

 

§20 Val av valberedning 

 Årsmötet beslöt att välja följande till valberedning:  

 Sammankallande Gunilla Edmark, omval 1 år, Eva Holm och Kerstin Lundberg omval 1 

 år, Britt-Mari Boustedt Marberger nyval 1 år. 

 

§21 Val av ombud till SPF Seniorerna Göteborgs distrikts årsstämma 

SPF Seniorerna Linnéstaden får representeras av 6 ombud. Styrelsen väljer 

representanter inom sig 
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