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            PROTOKOLL 
 

fört vid pensionärsföreningen SPF Seniorerna Ljungbys årsmöte fredagen den 20 

augusti 2021 i Equmeniakyrkan i Ljungby. 

 

 

 

 

§ 1 Ordföranden Gun Oscarson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

 

§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Åsa Prytz. 

 

§ 3 Till sekreterare för årsmötet valdes Bengt Bolander. 

 

§ 4 Till justerare av protokollet från årsmötet valdes Kurt Sjöberg och Sten Schön. 

   

§ 5  Mötet förklarades utlyst i behörig ordning. 

 

§ 6 Den framlagda dagordningen godkändes. 

 

§ 7 Styrelsens årsberättelse för det förlängda verksamhetsåret mellan årsmötena den 

20 februari 2020 och den 20 augusti 2021, som var och en kunnat ta del av vid 

mötet och på hemsidan, genomgicks översiktligt av ordföranden, godkändes och 

lades till handlingarna. Se bilaga A. 

 

§ 8 Kassörens balansrapport och resultatrapport för år 2020, som var och en kunde 

ta del av vid mötet och på hemsidan, redovisades kortfattat av kassören. Se 

bilaga B och C. 

 

§ 9 Revisorn Lars Lindstrand föredrog revisionsberättelsen. Se bilaga D. 

 

§ 10 Kassörens balans- och resultatrapport för år 2020 godkändes. 

 

§ 11 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna förlängda verksamhetsåret. 

 

§ 12 Styrelsens förslag till budget för år 2021 godkändes. Se bilaga E. 

 

§ 13 Årsavgiften för år 2022 beslutades vara oförändrad, 250 kr för medlem och  

 50 kr för vänmedlem. 
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§ 14 Telefonersättningar till funktionärer beslutades vara oförändrad, totalt 5 100 kr. 

 

§ 15 Bilersättningen vid resor för föreningen bestämdes till oförändrat 18 kr 50 öre 

per mil. 

 

§ 16 Beslutades att styrelsen skall bestå av ordförande samt tio (10) ledamöter och tre 

(3) ersättare. 

 

§ 17 Det fanns inga motioner att behandla. 

 

§ 18 Till ordförande för föreningen fram till årsmötet 2022 valdes Gun Oscarson 

(omval). 

 

§ 19 Rörande valet av 5 st styrelseledamöter föreslog valberedningen omval av Irene 

Kullenberg, Lars-Erik Lund, Gunilla Heiling och Anders Forserud samt nyval 

av Karin Bondesson för tiden fram till årsmötet 2022. 

 Sedan några av de närvarande medlemmarna vid årsmötet ifrågasatt om valet 

inte bör ske fram till årsmötet 2023, så att inte alla styrelseledamöter avgår 

samtidigt vid årsmötet 2022, tog mötet en kort paus i förhandlingarna för 

diskussioner. Det framkom därvid, att Irene Kullenberg, Lars-Erik Lund och 

Anders Forserud inte var beredda att kvarstå fram till årsmötet 2023 och att 

valberedningens mening varit att 5 styrelseledamöter skall väljas på 1 år vid 

årsmötet 2022, så att valperioderna kommer i fas igen. 

 När förhandlingen återupptogs beslöt årsmötet att välja de av valberedningen 

föreslagna personerna för tiden fram till årsmötet 2022. 

 

§ 20 Övriga val: 

 I enlighet med valberedningens förslag valdes Boel Nilsson (omval), Ingrid 

Nord (omval) och Eva-Britt Andersson (nyval) till suppleanter fram till årsmötet 

2022. 

 I enlighet med valberedningens förslag valdes Lars Lindstrand (omval) och 

Karl-Erik Larsson (omval) till revisorer samt Karl-Gustav Westman (omval) och 

Anders Bondesson (omval) till revisorssuppleanter. 

 Som ombud till KPR valdes Irene Kullenberg (omval) och som ersättare Barbro 

Blomberg (omval). 

 Som ombud till distriktets årsstämma valdes Gun Oscarson (omval), Irene 

Kullenberg (omval), Anders Forserud (nyval), Lars-Erik Lund (omval) och 

Marianne Dalesjö (omval) samt som ersättare för dessa omvaldes Sten Schön, 

Ingmarie Johannesson, Berndt Petersson, Karl-Gustav Westman och Karl-Erik 

Larsson. 

 Till representanter i Samorganisationen omvaldes Gun Oscarson och Irene 

Kullenberg med Berndt Petersson (nyval) som ersättare. 

 

§ 21 Det beslutades att valberedningen skall bestå av tre (3) ledamöter. 

 

§ 22 Till ledamöter i valberedningen utsågs Per Bergman (sammankallande), Helge 

Nilsson och Tage Otterholm (samtliga omval). 

 

§ 23 Några Övriga frågor fanns inte. 
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§ 24 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

/Bengt Bolander/   /Åsa Prytz/ 

   Sekreterare    Ordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Kurt Sjöberg   Sten Schön 

 

 

 

Bilaga A: Styrelsens årsberättelse 

Bilaga B: Balansrapport 

Bilaga C: Resultatrapport 

Bilaga D: Revisionsberättelse 

Bilaga E: Budget för år 2021 


