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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Markbygden årsmöte 
16 februari 2022_____________________________ 

 
Plats: Kinnaborgssalen 

  
§ 1 Val av mötesfunktionärer och justerare 

 Till ordförande för mötet valdes Anders Lindal och som  

sekreterare Helen Frostholm. 
 

§ 2 Val av justerare 
 Att tillsammans med ordförande och sekreterare justera dagens  

protokoll valdes Monica Hjelm och Pär-Erik Johansson.  
 

§ 3 Prövning av att kallelsen till årsmötet skett i behörig  
ordning 

Mötet har delgivits medlemmarna genom information inom 
erforderlig tid på hemsidan och i annonser i Markbladet och Borås 

Tidning.  
Mötet fann att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.  

 
§ 4 Fastställande av föredragningslista 

 Föredragningslistan godkändes 

 
§ 5 Verksamhetsberättelse 2021 samt revisorernas utlåtande 

Verksamhetsberättelsen för 2021 har funnits på föreningens 
hemsida sedan slutet av januari samt inför dagen i 

sammanställningen 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 2021 
ett underskott på 9306 kr. Detta resultat kommer av att man på 

grund av pandemin tvingats inställa de flesta av föreningens 
aktiviteter. Kommunens aktivitetsstöd har därför blivit lägre. 

Dessutom har entréavgifterna varit färre och föreningen har även 

avstått från att ta någon avgift av medlemmarna vid några 
tillfällen. 

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 

Egon Svensson informerade om att de nya stadgar som antagits 
av förbundet finns att läsa på förbundets hemsida. 

 
§ 11 Budgetförslag och Verksamhetsplan 2022 anses 

Budgetförslaget och Verksamhetsplanen/programblad för 2022 
godkändes. 

 
§ 12 Beslut om årsavgift för 2023 

Mötet beslutade om oförändrad årsavgift 250 kr för år 2023. 
 

§ 13 Antal ledamöter i styrelsen 

 På valberedningens förslag beslutades om en förändring av årets 
 antal ledamöter till 9 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 1 år gör Björn Ahlström samt Lars-

Inge Andersson. Omval för 2 år Anita Öresjö, Elisabeth 
Alexandersson och Helen Frostholm. Nyval för 2 år Sven-Åke 

Norén. 
Nyval för 1 år Michael Ehrnlund och Sören Johansson.  

Nyval som suppleant för 2 år Kent Åhslund. 
 

§ 16 Val av revisorer och ersättare 

Till revisorer omvaldes för ett år Anders Lindal och Laszlo Pacsay 
med ersättare Stig Axelsson. 

 
§ 17 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 

Föreningen kan välja fem ombud till distriktsstämman den 9 april 
2022. Mötet beslutade överlämna till styrelsen att utse ombud.  

 
§ 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 valdes Lars Billström och Gunilla Pacsay.  

 

§ 20 Antal ledamöter i valberedning 
 Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av fem ledamöter. 
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§ 21 Val av ledamöter till valberedningen och sammankallande 
för valberedningen 

 Årsmötet omvalde Gunnel Lund, Anita Öresjö, Monika Hjelm, Stig 
Axelsson och Mona Moberg för 1 år. 

 Sammankallande är Gunnel Lund. 
 

 
§ 22 Övriga frågor 

Ingen övrig fråga togs upp under mötet. 
 

§ 23 Mötets avslutning 
Mötets ordförande Anders Lindal tackade för medverkan och 

avslutade mötet. 

 
 

 
Vid protokollet   Justeras 

 
 

 
Helen Frostholm   Anders Lindal 

Sekreterare   Ordförande 
 

 
 

Justeras 
 

 

 
Monica Hjelm   Pär-Erik Johansson 

 


