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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Markbygden årsmöte 
12 maj 2021_____________________________ 
 
På grund av rådande pandemisituation har dels mötet framflyttats samt har 
hållits utomhus vid Hedgärdessjön. Föredragningen har skett i omgångar 

med max antal personer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
  
§ 1 Val av mötesfunktionärer och justerare 

 Till ordförande för mötet valdes sittande Egon Svensson och som 
 sekreterare Anita Öresjö. 

 
§ 2 Val av justerare 

 Att tillsammans med ordförande och sekreterare valdes 
Britt-Marie Norén och Kjell-Arne Arvidsson att justera dagens 

protokoll. 
 
§ 3 Prövning av att kallelsen till årsmötet skett i behörig 

 ordning 
Mötet har delgivits medlemmarna genom, dels personligt brev i 

slutet av 2020, dels genom annonsering i BT och Markbladet  
Mötet fann att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.  

 
§ 4 Fastställande av föredragningslista 

 Föredragningslistan godkändes 
 
§ 5 Verksamhetsberättelse 2020 samt revisorernas utlåtande 

Verksamhetsberättelsen för 2020 har funnits på föreningens 
hemsida sedan slutet av januari samt inför dagen i samman-

ställningen av handlingar inför årsmötet. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna 

Revisorernas utlåtande upplästes, godkändes och lades till 
 handlingarna. 

 
§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning 

I den ekonomiska årsredovisningen redovisar föreningen för 2020 

ett överskott på 6.084 kr. Detta positiva resultat kommer dels av 
att kommunen utbetalt fullt aktivitetsstöd, trots mindre akti-

viteter, samt att distriktet återbetalt till respektive förening den 
del av årsavgiften som normala år tillhör distriktet. 

Resultat-och balansräkning godkändes och lades till handlingarna. 
  

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen  
 Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det 
 gångna året. 

 
§ 8 Arvoden till styrelsen och revisorer 

Årsmötet beslutade, att som tidigare, inte betala ut några 
arvoden till styrelsen och revisorerna. 
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§ 9 Motioner 
 Inga motioner hade inlämnats. 
 

 
§ 10 Förslag från förbundet, distrikt eller styrelsen 

 Inga förslag hade inlämnats 
  

§ 11 Budgetförslag och Verksamhetsplan 2021 
Budgetförslaget och Verksamhetsplanen/programblad för 2021 

godkändes. 
 

§ 12 Beslut om årsavgift för 2022 

Mötet beslutade om oförändrad årsavgift 250 kr för år 2022. 
 

§ 13 Antal ledamöter i styrelsen 
 På valberedningens förslag beslutades om en förändring av årets 

 antal ledamöter till 7 ordinarie samt 1 suppleant. 
 

§ 14 Val av ordförande 
Årsmötet valde Egon Svensson till ordförande under ett år. 

 
§ 15 Val av  styrelseledamöter 

Kvarstår i styrelsen ytterligare ett år gör Anita Öresjö och Helen 

Frostholm, omval för 1 år Elisabeth Alexandersson. Nyval för 2 år 
Björn Ahlström, Gunnel Johansson samt Lars-Inge Andersson. 

Nyval som suppleant för 1 år Kjell-Arne Arvidsson. 
 

§ 16 Val av revisorer och ersättare 
Till revisorer omvaldes för ett år Anders Lindal och Laszlo Pacsay 

med ersättare Lena Lantz. 
 
§ 17 Val av ombud och ersättare till digital distriktsstämman 

Till ombud vid SPF Seniorernas distriktsstämma valdes Egon 
Svensson som ersättare av Anita Öresjö. 

 
§ 18 Val av firmatecknare 

Årsmötet utsåg ordförande Egon Svensson, 380606-4659 och 
kassör Anita Öresjö 470407-1622 att var för sig vara föreningens 

firmatecknare. 
 
§ 19 Val av ombud till kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Till KPR-ombud för ett år omvaldes Eva Svedberg som ordinarie 
ledamot och Ingeborg Turesson-A-son som ersättare. 

 
§ 20 Val av antal ledamöter i valberedning 

 Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av fem 
 ledamöter. 
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§ 21 Val av ledamöter till valberedningen och ordförande för 

valberedningen 
 Årsmötet omvalde Gunnel Lund, Anita Öresjö och Monika Hjelm 

under 1 år. Nyval, valdes Stig Axelsson och Mona Moberg för 1 år. 
 Sammankallande utses inom gruppen vid första sammanträdet. 

 
 

§ 22 Övriga frågor 
En föreningsmedlem påtalade att vi till fullo icke följer före-
ningens stadgar när det gäller antal år ledamöter väljs på och att 

vi inte har rätt fördelning. Styrelsen ser över frågan och vidtar 
lämpliga åtgärder. 

 
 

§ 23 Mötets avslutning 
Mötets ordförande Egon Svensson tackade för medverkan och 

avslutade mötet efter det att även grupp två genomfört 
årsmötesförhandlingen. 

 
 

 

Vid protokollet   Justeras 
 

 
 

Anita Öresjö   Egon Svensson 
Sekreterare   Ordförande 

 
 
 

Justeras 
 

 
 

Britt-Marie Norén   Kjell-Arne Arvidsson 
 


