
Protokoll fört vid

Årsmöte SPF Seniorerna Mullsjö 

2019-02-04  kl. 15.30, Margaretas Park.
Närvarande 73 personer.

Årsmötet inleddes med parentation för de 10 medlemmar som avlidit under verksamhetsåret.

1.   Årsmötets öppnande

Ordförande Arne Tenvert förklarar mötet öppnat och hälsar alla hjärtligt välkomna

2.  Val av ordförande för årsmötet 

Att leda dagens förhandlingar väljs Håkan Söderlund.

3.   Val av sekreterare för årsmöte

Till sekreterare väljs Helena Hjerpe.

4.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Att justera dagens protokoll, tillika rösträknare väljs Yvonne Kristofersson och Ingrid 
Wallin.

5.   Mötets stadgeenliga utlysande 

Datum för årsmöte 2019 har funnits i vårt program sedan årsmötet 2018-02-05, på hemsidan
sedan 2018-09-06. Kallelse har också annonserats i JP och FT och gått ut till medlemmarna 
via e-post.                                                                                                                                    
Mötets utlysande godkänns.

6.   Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

7. Föreningens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018 lades ut på hemsidan 2019-01-18, den finns också att tillgå i 
pappersform på årsmötet.                                                                                                           
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 läses upp, godkänns och läggs till handlingarna.

8. Föreningens kassararapport (resultat och balansräkning)

Kassarapport och balansräkning 2018 lades ut på hemsidan 2018-01-18, finns också att tillgå
i pappersform på årsmötet.                                                                                                         
Kassarapport och balansräkning för 2018 läses upp, godkänns och läggs till handlingarna.

9.   Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen för 2018 läses upp, godkänns och läggs till handlingarna.
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10.   Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

11. Beslut om kostnadsersättning till förtroendevalda för år 2019

Kostnadsersättning till styrelsen tas bort. Mötet beslutar att styrelsen istället får fri entré till 
månadsmötena.

12.    Inkomna motioner och förslag från förbund, distrikt och styrelsen

Styrelsen föreslår att serveringskommitté och lotterikommitté samt uppdraget som 
värd/värdinna på våra månadsmöten läggs samman till en servicekommitté. Styrelsens 
förslag lades ut på hemsidan 2019-01-18 och finns att tillgå i papperform på årsmötet.           
Förslaget godkänns av årsmötet.

13.  Beslut om budget och verksamhetsplan för 2019

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 godkänns.  

14. Beslut om föreningens årsavgift för 2020

Beslutas att föreningens årsavgift för 2020 är oförändrad 70 kr. Totalt blir det 255 kr – 160 
kr till förbundet, 25 kr till distriktet. Hela årsavgiften betalas till förbundet och föreningen 
erhåller 70 kr/inbetald årsavgift.

15.  Beslut om antal styrelseledamöter för år 2019 (rek. 7 st)

Beslutas att styrelsen skall bestå av ordförande +5 ledamöter eftersom valberedningen inte 
lyckats engagera en 6:e ledamot.

16. Val av ordförande på 1 år

Styrelsens ordförande för 2019: Arne Tenvert, omval.

17. Val av övriga styrelseledamöter

Val på 2 år:                                                                                                                                  
Kerstin Svensson omval,                                                                                                            
Gull-Britt Schalin omval,                                                                                                            
Eva-Karin Pettersson nyval.                                                                                                       
Övriga ledamöter: Dagny Sandahl och Ulf Essén 1 år kvar på sin mandatperiod.                
Går det att hitta ytterligare en ledamot kan den väljas in under året.

18. Val av revisorer jämte ersättare

Revisorer: Val på 1 år Ingvar Lindgren och Inger Askehag omval. Ersättare Karin Hurtig 
omval. 

19. Val av ombud och ersättare till distriktets årsstämma den 10 april 2019

Hänskjuts till styrelsen. 
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20. Val av Programansvariga

Styrelsen är som tidigare programansvariga för 2019.

21. Val av ansvariga för föreningens hemsida

 Val på 1 år: Bengt Nilsson omval, Arne Tenvert nyval.

22. Val av resekommitté 

Val på 1 år: Arne Tenvert och Helena Hjerpe omval.

23. Val av servicekommitté 

Val på 1 år: Anita Tenvert, Dagny Sandahl, Eva Kroon, Gerd Nord, Hans Blixt, Ingrid 
Karlsson, Margareta Lidzén. Samtliga omval.

24.  Val av representant i Väntjänsten

Val på 1år: Mona Filipsson omval.

25. Val av studieombud

Val på 1 år: Helena Hjerpe omval

26. Val av representanter i KPR: 2 ordinarie, 2 ersättare, mandatperiod 4 år

Val av ordinarie ledamöter, mandatperiod 4 år: Ingvar Lindgren omval, Ulf Essén nyval.      
Val av ersättare, mandatperiod 4 år: Håkan Mann och Ulla Harström nyval.

27. Val av övriga ombud, exv. Folkhälsoombud/Hälsoinformatör, Trafikombud

Hänskjuts till styrelsen att utse ombud vid behov.

28. Beslut om antal ledamöter i valberedning (rek. 3 st.)

Valberedningen föreslås bestå av 3 ledamöter. 

26. Val av sammankallande i valberedning  och övriga ledamöter

Val på 1 år: Ingvar Lindgren omval, Hans Blixt nyval. Ytterligare en ledamot kan väljas in 
under året.

30.  Fastställande av datum för årsmöte 2020

Datum för årsmöte 2020 fastställs till 3 februari 2020.

31.     Övriga frågor

Ordföranden för mötet Håkan Söderlund framför årsmötets tack till samtliga förtroendevalda
för nedlagt arbete under det gångna verksamhetsåret.
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32.  Årsmötets avslutande.

Ordföranden avslutar årsmötet. Arne Tenvert tackar för förtroendet att bli omvald till 
ordförande.

33.  Avtackningar

Avtackningar med blommor och aktivitetskort: Tack till Håkan Söderlund som lett 
årsmötesförhandlingarna och sekreterare Helena Hjerpe.                                                          
Dagny Sandahl, Yvonne Kristofersson och Mona Filipsson avgår från KPR.                           
Anita Ericsson och Ingrid Wallin avgår som värdinnor.                                                            
Ingrid Svensson avgår från lotterikommittén.                                                                            
Åke Karlsson avgår från serveringskommittén    

                                                 

Vid protokoll Ordförande för mötet Ordförande

Helena Hjerpe                                     Håkan Söderlund                                  Arne Tenvert

Justeras

Yvonne Kristofersson                              Ingrid Wallin 

Bilagor:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Kassarapport 2018

Revisionsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Budget 2019

Bildandet av service kommitté
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