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Protokoll Nr 2021-01  §1- §19 fört vid Årsmöte med SPF Seniorerna Mörrum 

 

 

Dag: 2021-07-15 

  

Plats: Forneboda Klubbstuga 

  

Närvarande:  30 medlemmar 

 

  

§ 1 Ordförande Inga George hälsade välkomna till detta, pga Covid-19, uppskjutna 

årsmöte. 

Hon hälsade distriktets representant Styrbjörn Gustavsson särskilt välkommen. 

 

§ 2 Kören och Stig Persson på dragspel inledde med ”Amazing Grace” därefter 

Parentation. Under året som gått har följande medlemmar avlidit: Mona Gustavsson 

och Solveig Palmgren. De avlidna hedrades med ljuständning och en tyst minut. 

Därefter läste Kerstin Filipsen en dikt och kören sjöng ”Jag vill ha en egen måne”. 

 

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

att leda årsmötesförhandlingarna. Till sekreterare valdes Kerstin Karlsson och till 

protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Roy Johansson och Göran Folkesson. 

 

§ 4 Årsmötets utlysande godkändes. 

 

§ 5  Föredragningslistan godkändes.  

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen presenterades utan justeringar och lades till handlingarna.     

 

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

Roy Johansson, som yrkade ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

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

balansräkningen fastställdes. 

 

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020. 

 

§ 10                      Bengt föredrog tidigare ersättning till styrelsen för mindre utlägg, telefonsamtal mm. 

Beslöts samma ersättning som tidigare 

 

§ 11 Pga pandemin föreslog styrelsen samma budget som tidigare år. Kommunens bidrag 

för 2020 rapporterades och att liknande nedräkning kommer att göras i nästa års 

bidrag pga inställd verksamhet under Covid-19. Budgeten godkändes. 

 

§ 12                      Beslutades att årsavgiften för 2022 är oförändrad, 250 kr. 

  

§ 13 Inga motioner inkomna, inga förslag från förbund eller distrikt redovisades. 
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§ 14 Val förrättades enligt valberedningens förslag, mötet hade inga övriga förslag. 

Till ordförande för ett år          omval Inga George      
Till kassör för 2021-2022 nyval Mats Jeppsson 
Till sekreterare 2020-2021       kvarstår Kerstin Karlsson    
Till styrelseledamot 2021-2022                                  nyval Petra Strandberg 
Till styrelseledamot 2021-2022   nyval Johnny Strandberg 
Till styrelseledamot 2020-2021   kvarstår Solbritt Schyberg 
Till styrelseledamot 2020-2021   kvarstår Inga-Lena Johansson 
Till styrelseledamot 2021-2022   fyllnadsval vakant 
Till styrelseledamot 2020-2021   kvarstår Anita Winfridsson 
   

Till revisor ett år                         omval Rune Holmström    
 omval Roy Johansson 
Till revisorsuppleant ett år          nyval Richard Mattsson 
   

Till IT-ansvarig ett år                   omval Inga George 
Suppl, IT-ansvarig, ett år omval Solbritt Schyberg 

   

Till medlems-och försäkr. ansv. ett år omval Inga George 
Suppl.,    ”               ”              ” omval Solbritt Schyberg 
   

KPR-ombud, valperiod 2019-2022               kvarstår Inga George 
KPR- ombud, ersättare valperiod 2019-

2022    

kvarstår Anita Winfridsson 

   

Boulansvarig fyllnadsval vakant 
   

Golfansvarig omval Bengt Andersson 
   

Gymnastikansvarig omval Bess Widenberg 
   

Köransvarig omval Inga-Lena Johansson 
   

Promenadansvarig omval Gun Svensson 
   

Studie-, trafik-, syn och hörselansvarig 

samt Programkommitté 

 Mandat för styrelsen att 

vid behov utse  
 

  

 

§ 15 Distriktets årsstämma genomfördes digitalt 2021-04-16, Inga George medverkade 

med tre röster för föreningen. 

 

§ 16 

 

Som ombud till Vuxenskolans årsmöte/kontaktombud valdes Anita Winfridsson och 

Inga George. Ersättare: Inga-Lena Johansson 

 

§ 17 

 

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

Johansson och Kristina Wallin.(omval) 
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§ 18 Styrbjörn Gustavsson tackade för förtroendet som årsmötesordförande. Han 

tackade alla i föreningens styrelse inklusive valberedning och revisorer som under 

Corona-pandemin arbetat mycket och väl för föreningens bästa och stöttat 

ordförande Inga George. 

 

§ 19                    Inga tackade för förtroendet och delade ut utmärkelser till avgående och aktivitets-

ansvariga. Blomstercheckar delades ut till: Kerstin Fridlund,  Björn Nylén och 

Bengt Andersson (avgående ur styrelsen) samt  Lisa Folkesson (line dance), Bess 

Widenberg (Må Välgympa), Inga-Lena Johansson (körledare) och Styrbjörn 

Gustafsson (mötesordförande). Tyvärr var Christina Lindstén (avgående styrelsen 

och boule), Ingbritt Abrahamsson (boule), Gun Svensson (promenader) inte 

närvarande, blomstercheckar har överlämnats. 

  

§ 20   Inga bad närvarande att hjälpa till och ta med program till icke närvarande 

medlemmar så vi sparar på porto. Under samkvämet, anmäl dig till 

kökstjänst och uppstartsmötet 19 augusti. Dessutom rapporterades om 

förbundets verksamhet under pandemin, om digitala kurser, pressträffar och 

publicerade rapporter. Information om distriktets sommarfest 3 september 

och Äldredagen 9 september lämnades. 

 

§ 21 Ordförande avslutade årsmötet med att inbjuda till kaffe och god kaka, därefter 

underhållning av Stig Persson och grillad korv med bröd, allt bjuder föreningen på. 

 

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

 

 

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras: 

 

 

 

 

 

Kerstin Karlsson        Roy Johansson                            Göran Folkesson  

 


