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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Markaryd, årsmöte den 29 juli 2021 

 

§ 1 Mötet öppnas Ordförande Lennart Karlsson förklarade mötet öppnat. Han hälsade 
ca 70 medlemmar välkomna till mötet i Kulturhuset, Markaryd.  
Medlemsantalet 2020-01-01 var 488 st. och vid årets slut 498 st. 
Föreningen har fått 38 nya medlemmar, 12 medlemmar har avlidit 
och 16 medlemmar har begärt utträde. Det finns 30 vänmedlemmar 
och 16 medlemmar över 91 år. Medlemsantalet har ökat med 10 st. 
 

§ 2 Parentation Bo Johanneryd höll en parentation över 12 medlemmar som avlidit 
under år 2020. Ruth Dahlström tände ett ljus för var och en och läste 
en dikt av Bo Zetterlind. Gemensamt sjöng vi ”Blott en dag” och 
”Härlig är jorden”. Arja Huttunen spelade till. 
 

§ 3 Dagordning Dagordningen godkändes. 
 

§ 4 Justerare Till att justera dagens protokoll valdes Hans Jacobsson och Inga-Lis af 
Trolle. 
 

§ 5 Årsmötets 
utlysande 

Årsmötet har annonserats 2 gånger i Smålänningen samt 
informerats om på föreningens hemsida och på facebooksidan. 
 

§ 6 Ordförande för 
mötet 

Till att leda dagens förhandlingar valdes Lennart Karlsson. 
 
 

§ 7 Sekreterare för 
mötet 

Till sekreterare för dagens möte valdes Marie-Louise Fällgren. 
 
 

§ 8 Ekonomi- och 
verksamhets- 
berättelse 

Ur verksamhetsberättelsen upplästes valda delar, som att 
föreningen haft stavgång eller promenader med ca 20 deltagare i 
stort sett hela året. Allt har följt de anvisningar som funnits, det har 
bara varit utomhusaktiviteter. Vi har bowlat lite, men i övrigt har all 
motionsverksamhet inomhus varit nedlagd efter den 17 mars på 
grund av coronapandemin. 
Vi har genomfört 15 studiecirklar varav en del har gått digitalt. 
 

§ 9 Revisions- 
Berättelse 

Revisionsberättelsen för 2020 lästes upp av Lennart Karlsson, 
godkändes och lades till handlingarna. 
 



§ 10 Ansvarsfrihet Enligt revisorernas förslag gav årsmötet styrelsen full ansvarsfrihet 
för år 2020. 
 
 

§ 11 2020 års resultat Styrelsen föreslog att 2020 års resultat överförs till år 2021. Mötet 
godkände detta förfarande. 
 

§ 12 Årsavgift för 2022 Mötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad 250 kr varav 
200 kr går till förbundet och 50 kr till föreningen. 
 

§ 13 Arvoden Mötet beslutade att arvodena ska vara 10 000 kr, som fördelas av 
styrelsen. 
 

§ 14 Medlemmar i  
styrelsen 

Styrelsen består av 7 ledamöter och 3 ersättare. 
 
 

§ 15 Val av ordförande Mötet omvalde Lennart Karlsson till ordförande under 1 år. 
 

§ 16 Val av 
styrelseleda- 
möter 2 år 

Omval av Anita Lindberg. Carin Svensson och Lena Mårtensson har 
avsagt sig omval. Nyval av Evert Axelsson och Karin Svensson för 2 
år. 
 

§ 17 Val av 2 ersättare Inga-Lis af Trolle och Niels Rohmann omvaldes för 2 år.  
 

§ 18 Val av 2 revisorer 
1 år 

Omval av Ruth Dahlström och Ann-Kristine Jalmgård. 
 
 

§ 19  Val av revisors- 
suppleant 1 år 

Omval av Alpo Persson. 
 
 

§ 20 Val av medlems- 
sekreterare 

Omval av Anita Lindberg. 
 
 

§ 21  Val av KPR-
ombud 1år 

Omval av Ruth Dahlström och nyval av Siw Göransson som ersättare. 
 
 

§ 22 Val av 
festkommitté 

Omval av Marie-Louise Fällgren, Inga-Lis af Trolle, Anne-Louise 
Nilsson, Gunnel Svensson och Birgitta Mohlin. Nyval av Monica 
Axelsson. 
 

§ 23 Val av studie- 
kommitté 

Lars Blänning och Lena Mårtensson har avsagt sig. Valberedningen 
har inte fått fram några nya namn. De får jobba vidare med det. 
 

§ 24 Val av 
resekommitté 

Omval av Lennart Karlsson. 
 
 



§ 25 Val av aktivitets-
ansvarig 

Ansvar för sommarutflykter och företagsbesök. Omval av Lars-Inge 
Kristiansson. 
 
 

§26 Val av 2 
ledamöter i 
lotterikommittén 

Omval av Inga-Lis af Trolle och Hans Jacobsson. 
 
 
 

§ 27 Val av program- 
kommitté 

Styrelsen. 
 
 

§ 28 Val av 
hörselombud 

Omval av Karl-Axel Karlsson och Sigvard Moser. 
 
 

§ 29 Val av 
trafikombud 

Omval av Christer Svensson och Tommy Mohlin. 
 
 

§ 30 Val av 
hälsokommitté 

Omval av Lena Persson som hälsoansvarig samt Anita Lindberg och 
Finn Jacobsen. 
 

§ 31 Val av 4 
ledamöter i 
valberedningen 

Omval av Kurt Fällgren, Ruth Dahlström, Ann-Kristin Jalmgård och  
Åke Kihl. 
 
 

§ 32 Förslag till budget Budgeten godkändes av mötet. 
 

§ 33 Motioner Inga motioner hade inkommit. 
 

§ 34 Övriga frågor På grund av pandemin har föreningen fått skjuta på flera resor. 
Bl.a. resan till Schweiz, det är för få medlemmar som anmält sig till 
denna resa. Suzane har därför ordnat så att de som vill, kan åka med 
Rolfs Flyg och Buss den 17/9 i stället. Suzane blir reseledare och 
hennes man kör bussen.  
Resan på nostalgivägar till Höga kusten blir den 26/6 – 30/6 2022 
Medelhavskryssningen blir den 7 -15/5 2022. 
 
Söndagen den 1/8 bjuder föreningen sina medlemmar på våfflor vid 
VSK Svanen. Det är SM i vattenskidåkning och vi vill visa vad en del 
ungdomar i kommunen håller på med. Vid lunchtid kommer Göran 
Ebenhart och roar oss. 
 
Den 18/8 blir det underhållning i Strömsnäsbruk. 
 
Resa till Boda för att titta på vackra blommor och fika den 5/8 kl. 
14.00. 
 
 



§ 35 Tack till avgående 
ledamöter 

Lars Blänning avgår som studieledare och blev avtackad 
 med en blomsterbukett. 
Lena Mårtensson och Carin Svensson avgår som styrelseledamöter 
var inte med på mötet. Anna-Lisa lämnar buketten till Lena och 
Marie-Louise lämnar över buketten till Carin. 
 

§ 36 Avslutning Ordföranden avslutade mötet och tackade alla som kommit och alla 
som hjälpt till med förberedelserna till mötet. 
 
Efter mötet underhöll Arja oss med mycket vacker musik. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marie-Louise  Fällgren   Lennart Karlsson 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hans Jacobsson   Inga-Lis af Trolle 

 


