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Protokoll Nr 2018-1  §1- §22 fört vid Årsmöte med SPF Seniorerna Mörrum 
 

 

Dag: 2018-02-08 

  

Plats: Ådalskyrkan 

  

Närvarande:  Ca 65 medlemmar 

 

  

§ 1 Ordförande Björn Nylén hälsade välkomna och öppnade mötet. 

Han hälsade distriktets representant Styrbjörn Gustavsson särskilt välkommen. 

 

§ 2 Kören inledde med sång, därefter Parentation. Under året som gått har följande 

medlemmar avlidit: Ingolf Smålander, Inger Gustavsson, Nils-Olof Olofsson, 

Laila Eriksson, Bernt-E Jeppsson, Nils Ingemar Nilsson, Ann-Marie Olsson och 

Juho Kivioja. De avlidna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter 

läste Kerstin Filipsen en dikt och kören sjöng ytterligare en sång. 

 

§ 3 Till ordförande för mötet valdes Styrbjörn Gustavsson. Han tackade för förtroendet 

att leda årsmötesförhandlingarna och gav information från förbund och distrikt. Han 

sa att förbundet arbetar mycket mot kommande val och vilka frågor som SPF vill ta 

upp inför valet. Han sa också att distriktet var mycket tacksamt att SPF Seniorerna 

Mörrum tackat ja till att ha distriktets sommarfest på Folkets Park i Mörrum och 

distriktet återkommer längre fram med önskemål om hjälp. Till sekreterare valdes 

Kerstin Karlsson och till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Mats 

Jeppsson och Stig Hallberg. 

 

§ 4 Årsmötets utlysande godkändes. 

 

§ 5  Föredragningslistan godkändes.   

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen presenterades utan justeringar och lades till handlingarna.     

 

§ 7 Förvaltningsrapporten presenterades av kassör Bengt Andersson. Resultat- och 

balansräkningen fastställdes. 

 

Revisionsberättelsen, som visade att räkenskaperna varit väl utförda, lästes av revisor 

Rune Holmström, som yrkade ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 8                      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017. 

 

§ 9                      Beslutades att årsavgiften för 2018-19 är oförändrad, 230 kr. 

  

§ 10 Stadgeformuleringarna enligt förbundets senast antagna normalstadgar godkändes. 

 

§ 13 Val förrättades enligt valberedningens förslag, mötet hade inga övriga förslag. 
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Till ordförande för ett år          omval Björn Nylèn      

Till kassör för 2017-2018   kvarstår Bengt Andersson 

Till sekreterare 2018-2019       omval Kerstin Karlsson    

Till styrelseledamot 2017-2018                                   kvarstår Kerstin Fridlund 

Till styrelseledamot 2017-2018   kvarstår Christina Lindstén 

Till styrelseledamot 2017-2018   kvarstår Inga George 

Till styrelseledamot 2018-2019   nyval Eva Gustavsson 

Till styrelseledamot 2018-2019   nyval Knut Andersson 

Till styrelseledamot 2018-2019   omval Anita Winfridsson 

   

Till revisor ett år                         omval Rune Holmström    

 omval Roy Johansson 

Till revisorsuppleant ett år          nyval Mats Jeppsson 

   

Till IT-ansvarig ett år                   omval Inga George 

   

Till medlems-och försäkr. ansv. ett år omval Inga George 

 omval Kerstin Fridlund 

   

KPR-ombud, valperiod 2019-2022               omval Inga George 

KPR- ombud, ersättare valperiod 2019-

20122    

omval Anita Winfridsson 

   

Boulansvarig nyval Christin Lindstén 

 omval Jan Bohlin 

   

Golfansvarig omval Bengt Andersson 

   

Gymnastikansvarig omval Bess Widenberg 

   

Köransvarig omval Elsa Jeppsson 

   

Promenadansvarig nyval Gun Svensson 

   

Studie-, trafik-, syn och hörselansvarig 

samt Programkommitté 

 Mandat för styrelsen att 

vid behov utse  
 

  

 

§ 14 Tre ombud till distriktets årsstämma 2018 valdes, Björn Nylèn, Kerstin Fridlund 

och Bengt Andersson.  Som ersättare till dessa valdes Inga George och Anita 

Winfridsson.  

 

§ 15 

 

Som ombud till Vuxenskolans årsmöte/kontaktombud valdes Björn Nylèn och Anita 

Winfridsson. 

 

§ 16 

 

Till valberedning valdes för ett år Bess Widenberg (sammankallande), Karin Olsson 

och Göran Winfridsson. 
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§ 17                    Styrbjörn Gustavsson tackade för förtroendet som årsmötesordförande. Han sa att 

han alltid tyckte det var trevligt att komma till Mörrum som är en mindre förening 

men mycket aktiv. Han tackades med en rungande applåd. 

  

§ 18 Björn tackade avgående styrelsemedlemmar och de som varit aktiva och uträttat ett 

förtjänstfullt arbete i föreningen. Blomstercheckar delades ut till aktivitetsansvarig 

Kerstin Filipsen (promenad), Bess Widenberg (gymnastik), Elsa Jeppsson (kör), 

Ruth Henriksson (köket), Jan Bolin och Christin Lindstén (boule), Bengt 

Andersson (golf) och Lisa Folkesson (linedance) och avgående styrelsemedlemmar 

Ruth Henriksson och Tage Karlsson. Inga George och Kerstin Fridlund erhöll 

blomstercheckar för sitt arbete med det strulande nya medlemssystemet och webben. 

 

§ 19 Årsmötesordförande hade inget mer att anföra förutom vad som redan sagts. 

Föreningens ordförande överlämnade blomstercheck till Styrbjörn Gustavsson som 

tack för hans medverkan. 

 

§ 20 Övriga frågor: Inga George informerade att föreningen numera har en öppen 

Facebooksida och en sluten Facebookgrupp (öppen för föreningens medlemmar) och 

uppmanade medlemmarna att ansöka om medlemskap i den slutna gruppen. 

 

§ 21                      Ordföranden avslutade årsmötet med att bjuda till kaffe med fastlagsbulle som 

Sparbanken sponsrat. Därefter blev vi underhållna av Joakim Svensson med sång 

och dragspel. Joakim lyckades få allsången i full gång. Den var förberedd av Elsa 

(körledare) och Joakim och körmedlemmarna var strategiskt placerade vid de olika 

borden för att hjälpa till att sjunga. Till sist lotteridragning där Sparbanken skänkt 

vinsterna. 

 

§ 22 Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras: 

 

 

 

 

 

Kerstin Karlsson        Mats Jeppsson                                      Stig Hallberg  

 


